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I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service 
och tillmötesgående även efter köpet!

Passa på att boka Er 
nya husbil nu för säker 

leverans till våren!

Telefon 0322-832 10 
Mån-tor 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.

Intill riksväg 42 mellan 
Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Vi har ca 75 husbilar i lager.

SÖNDAGSÖPPET 12-15

- Älska handboll

ÅRSMÖTE
Fredag 15 april

kl 18.30
Forsvallen Skepplanda

Motioner kan lämnas t o m 14/4

Välkomna!
/Styrelsen

ALE HF
håller

FOTBOLL
Träningsmatcher
Lilla Edet – Skultorp 4-1 (2-1)
Mål LEIF: Marcus Olsson 2, Jonathan 
Gustafsson, Tim Klaar.

Velebit – Ahlafors 3-0

Älvängen – Ahlafors 0-1
Mål: Johan Elving.
 
Sjövik Älvängen 0-4 
Mål: Johan Parinder, Axel Linder-
gren, Simon Enyck, Jonas Rhodén.

Halvorstorp – Lödöse/Nygård 4-1
Mål LNIK: Joakim Lorentzen.

DM Västergötland, omgång 2
Levene/Skogslund – Skepplanda 
0-1 (0-0)
Mål: Linus Carlsson. 

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 29 
mars deltog 12 par. Medel var 110 
poäng och följande par placerade 
sig över medel: 
1. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  132
2. Nils Lindström/Stig Christensson 127
3. Elsa Persson/Rikard Johansson  124
4. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   119
5. Åke Wänström/Conny Törnberg 113
6. Bo Severinsson/Göte Olsson       112
7. Lilly Karlbom/Curt Nilsson            111

NÖDINGE. Kjell Carl-
gren fick vända till-
baka från Kanada utan 
medalj.

Ändå är han nöjd 
med VM-äventyret.

– Jag noterades 
för två fjärdeplatser, 
vilket jag är väldigt 
stolt över, säger Kjell 
till Alekuriren.

Kjell Carlgren, OK Alehof, 
fick avstå årets Vasalopp för 
att istället ta sikte på Vete-
ran-VM i Vancouver. Han 
försvarade de blågula fär-
gerna med den äran och 
utöver fjärdeplatserna blev 
han femma på 10 km och 
15 km.

– Jag grämer mig inte 
över missad medalj utan 
gläds över bra prestationer.

Hur var det att tävla på 
hög höjd?

– Det var oerhört jobbigt 
till en början. Andningen 
var plågsam.

Hur var skidföret?
– Kanon! Spåren var fan-

tastiskt fina och naturen 
runtomkring som ett vykort, 

avslutar Kjell Carlgren.

JONAS ANDERSSON

Carlgren nöjd trots missad pallplats

Kjell Carlgren, OK Alehof.

Selar – svensk mästare i diplomboxning
NÖDINGE. Ale kommun 
har fått ännu en svensk 
mästare.

Sarwar Selar, 14, 
vann helgens SM i dip-
lomboxning.

– Det är den största 
framgången för Ale 
Boxningsklubb – hit-
tills, säger Jean Altun.

SM i diplomboxning avgjor-
des i Värnamo. 150 elitboxare 
från hela Sverige deltog. Ales 
stora ungdomslöfte, Sarwar 
Selar, visade att han redan är 
en man för de stora match-
erna. Han vägde in i 42 kg 
klassen. I finalen mötte han 
värste rivalen Remi Saddo 
från anrika Göteborgsklub-
ben, Redbergslids IK. Vid 
ett av fyra möten har Sarwar 
lyckats få oavgjort, de övriga 
har slutat med förlust.

– De möttes i en uppvis-
ningsmatch i Nödinge, då 
vi arrangerade stadskampen 
mellan Stockholm och Gö-
teborg. Den gången vann 
Remi, men sedan dess har 
Sarwar tränat stenhårt. SM 
har varit hans stora mål, säger 
Jean Altun.

Finalen blev som väntat 
en stenhård batalj. Det var 
omöjligt att sia om utgång-
en, men när domarna räknat 
samman resultatet stod ale-
boxaren som segrare med 
minsta möjliga marginal, 
23-22.

– Det är helt otroligt. Vi tar 
vår första SM-medalj sedan 
elitsatsningen startade för 
två år sedan och för Ale kom-
muns del är detta den störs-
ta framgången sedan Sha-
drach Odhiambo vann Box-
nings-SM, menar Jean Altun 
bestämt.

Diplomboxning är en 
snällare variant och anpas-
sad för yngre boxare. Här 
bedöms inte antalet träffar, 
utan domarna tittar på teknik 
och uppförande i ringen.

Sarwar Selar, 14, från Nödinge, tog i helgen Ales första SM-guld i Diplomboxning. Det skedde 
i Värnamo och mot värsta rivalen Remi Saddo.

Arkivbild: Allan Karlsson
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Sarwar Selar med sin första 
SM-medalj!
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