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BOHUS. För två veckor 
sedan blev Felicia 
Eidenby, Jessica Rodin 
och Ellenor Alexan-
dersson svenska mäs-
tarinnor i biljard.

I slutet på maj väntar 
Nordiska mästerskapen 
och kanske ytterligare 
en pokal.

– Äh, det har ingen 
betydelse. Det är bara 
kul att vara med, säger 
guldtjejerna.

Framgångar i biljard-SM har 
blivit till en tradition på Bo-
husskolan. Pokalerna är nu 
så många att ett större pris-
skåp har fått ta plats på fri-
tidsgården.

– SM har vi nog vunnit sex 
eller sju gånger. Det sitter i 
väggarna och framgång 
föder som bekant framgång, 
säger fritidsledaren Andreas 
Holmgren.

Svenska biljardförbundet 
arrangerar varje år SM bland 
ungdomar på högstadie- och 
gymnasienivå. Ale Fritid åkte 
i år upp till Stockholm med 
21 ungdomar från Ales skolor 
och fritidsgårdar. Det blev 
många fina resultat och med 
lite tur hade Ale tagit stor-

slam. I högstadieklassen för 
killar var tre av fyra Alelag 
framme i semifinal. I högsta-
dieklassen för tjejer blev det 
däremot full pott. Arken från 
Bohusskolan vann på mål-
skillnad före Älvgården från 
Aroseniusskolan i Älvängen.

Vann alla matcher
– Vi vann alla våra matcher 

utom den sista, men då visste 
vi redan att vi hade vunnit så 
koncentrationen var väl inte 
helt hundra, erkänner Jessi-
ca Rodin, 15.

Hur glad blir man efter 
ett SM-guld i biljard?

– Väldigt glad, utbrister 
Felicia Eidenby.

Förutom pokal och med-
aljer innebär framgången att 
de tre bohustjejerna nu repre-
senterar Sverige i Nordiska 
mästerskapen som i år avgörs 
i Helsingfors 28-30 maj.

– Det är stort att bara få 
komma dit. Jag har aldrig 
varit i Helsingfors så det blir 
kul, säger Ellenor Alexan-
dersson.

Biljardförbundet bjuder på 
resa, boende och middagar i 
Helsingfors. Tjejerna bjuder 
upp till kamp.

– Vi ska finslipa på en del 
saker. Det finns vissa upp-

ställningar som är värda att 
träna på, säger Jessica Rodin.

Det stora problemet är att 
de inte kan öva på hemmap-
lan. Bohusskolan och faktiskt 
hela Ale kommun saknar ett 
fullskaligt biljardbord.

Loppis
– Det tänker vi ändra på. Vi 
ska arrangera en loppmark-

nad på skolans dag 8 juni. 
Dessutom tänker vi försöka 
söka bidrag och sponsorer 
så gott det är möjligt. Vi be-
höver få ihop en bit över 20 
000 kronor, säger Felicia Ei-
denby.

Med tanke på intresset för 
biljard innanför Bohussko-
lans väggar torde investering-
en inte vara omöjlig att över-

tyga Ale kommun om.
– Bordet är alltid upp-

taget och vi skulle egentli-
gen behöva ha två. Det bästa 
vore om vi kunde flytta det 
befintliga bordet till ett annat 
utrymme. Jag tror det finns 
planer på det, säger Ellenor 
Alexandersson och de övriga 
nickar instämmande.

Kampen går vidare för nya 

pokaler och kanske även ett 
större biljardbord – tjejtri-
on från Bohus verkar vara i 
stöten!

– Framgångarna sitter i väggarna 
på Arken i Bohusskolan

Svenska mästarinnor i biljard!ästarinnor i biljard!

LYCKA TILL!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Guldtjejer. Felicia Eidenby, Jessica Rodin och Ellenor Alexandersson utgjorde laget som vann biljard-SM för högstadietjejer i 
Stockholm. Nu väntar Nordiska mästerskapen i Helsingfors.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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