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ALAFORS. Ales skolor 
gjorde rent hus när 
Skol-DM i hästhoppning 
avgjordes på Klare-
bergs Ridklubb. 

Ahlafors Fria Skola 
tog en dubbel med 
Michaela Bernts-
son som segrare och 
Belinda Henriksson, 
båda från årskurs 8, 
som tvåa. 

Bronspengen gick 
till Sara Sandberg 
från Kyrkbyskolan i 
Nödinge.

I kvalet segrade Belinda Hen-
riksson före Michaela Bernts-
son. I finalen blev det emel-

lertid ombytta roller. Micha-
ela fick rida D-ponnyn Jose-
fine och gjorde det så bra att 
det räckte till guld. Belinda 
knep silvret på Sirius, också 
det en D-ponny.

– Det är helheten mellan 
häst och ryttare som bedöms. 
Man blir tilldelad en ridskole-
häst och får därefter femton 
minuter på sig att göra i ord-
ning hästen och rida fram, 
förklarar Michaela.

Michaela Berntsson har 
två egna hästar hemma i 
Ölanda, D-ponnyn Elegant 
och C-ponnyn Wilma. In-
tresset för hästar är medfött 
och framtidsmålet utstakat.

– Jag vill komma så långt 

som möjligt inom hästhopp-
ningen. Jag drömmer om att 
få hoppa SM innan jag går 
över till stor häst, säger Mi-
chaela.

Har du någon förebild?
– Ja, min klasskamrat Elin 

Wessberg som vann GP-
ponnyn. Hon har verkligen 
kämpat med sin häst och 
visat att det går. Hon är helt 
otrolig!

Lokaltidningen ber att få 
gratulera samtliga medaljö-
rer och önska dem lycka till i 
sitt fortsatta hoppande.
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Ales skolor i topp på Skol-DM
– Tog hem samtliga medaljer

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ales skolor tog en trippel när Skol-DM i hästhoppning avgjordes på Klarebergs Ridklubb. 
Segrade gjorde Michaela Berntsson (mitten) från Ahlafors Fria Skola före klasskompisen Be-
linda Henriksson (t v) och Sara Sandberg från Kyrkbyskolan.

m.lifeclub.se

Låt oss inspirera dig med att fortsätta 
träna under hela sommaren

Träna så mycket du vill hela våren och sommaren 

för endast fjorton kronor per dag tom 15/8. 

Betalas kontant från det datum du börjar träna. 

Erbjudandet gäller tom 30/6-11

Vi har öppet som vanligt hela sommaren för att kunna 

ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas

14:-dag

**

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Träna, sola och bada hel sommaren!

Chansa inte på att det blir bra väder, 

hos oss är det alltid 100% sol.

ger dig allt för endast

i månanden under hela sommaren *
* Sommarmånaderna betalas kontant, där efter från 31/8, 
349:-/mån med 24 månaders trygghetsavtal eller 449:-/mån 
med 12 månaders basavtal 
Erbjudandet gäller tom 31/7-11
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GULDKORTET

*
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*********99:-
*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

 **Gäller endast på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

Fest & Danskvällar i

ONSDAG 1 JUNI

NO 
TJAFS

KL 21-01
ENTRÉ: 120:-
18 ÅR LEG.

FREDAG 10 JUNI

STREAPLERS
KL 21-01

ENTRÉ: 140:-
18 ÅR LEG.

LÄS MER PÅ
WWW.AHLAFORSIF.SE


