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BOHUS. Friidrottssek-
tionen i Bohus IF har 
fått en flygande start.

Efter tre veckor 
finns det 98 namn på 
listorna med aktivt 
intresserade.

– Vi blev tagna på 
sängen, intresset för 
friidrott var större än 
förväntat, men det är 
ett angeläget bekym-
mer, säger en av trä-
narna, Per Carlsson.

Nystarten på friidrott i Bohus 
är inne på tredje veckan. I 
måndags tränade 65 barn på 
Jennylund och det var minst 
lika många i onsdags kväll. 
Barnen delas in i åldersgrup-
per och därför är behovet av 
tränare stort.

– Vi är sju idag, men alla 
kan inte vara där alla kvällar. 
Vi behöver bli fler så vi kan 
dela upp de äldre barnen i 
mindre grupper. Barnen är 
entusiastiska och föräldrarna 
uppmuntrar vårt initiativ, 
säger Per Carlsson.

Deltagarna får träna 
längdhopp, kast med liten 
boll, kast med gummispjut, 
häcklöpning, sprint och de 
lite äldre får även lära sig 
stöta kula.

– Vi har ju ingen fullvär-
dig friidrottsarena än, så 
stavhopp får vi till exempel 
utesluta, säger Per till Ale-
kuriren.

Inför starten tog Bohus IF 
hjälp av Skanska för att bygga 

två nya längdhoppsgropar 
och restaurera löparbanorna 
runt Jennylunds fotbolls-
plan.

– Skanska har varit väldigt 
hjälpsamma. I gengäld får 
de utnyttja vår klubblokal 
och de faciliteter som finns i 
området, betonar Per.

I framtiden har Bohus IF 
siktet inställt på att förfoga 
över en komplett friidrottsa-
rena. På måndag lämnar Per 
Carlsson och handikappi-
drottaren Gunilla Wallen-
gren in ett medborgarförslag 
till Kommunfullmäktige. 
Uppmaningen är att utreda 

kostnaden för en vidareut-
veckling av Jennylundsom-
rådet. De föreslår konstgräs-
plan för fotbollen, en full-
stor friidrottsarena där även 
handikappade kan utöva sin 
idrott och nya motionsspår.

– Behovet finns och inves-
teringen är i förhållande till 
de låga driftskostnaderna 
som följer mycket liten. Vi 
skulle sannolikt ha över 200 
aktiva om arenan funnits idag 
och tanken att funktionshin-
drade kan träna tillsammans 
med andra är lockande. Ett 
Ale som erbjuder tillgänglig-
het för alla, spånar Per.

För att stimulera frii-
drottsintresset ytterligare 
kommer Bohusskolan att få 
erbjuda sina elever friidrott 
en timme i veckan. Det ska 
ske i samverkan med Bohus 
IF.

– Faller det väl ut är vi 
beredda att koppla in fler 
skolor i Ale. Tänk att få 
träna friidrott på skoltid i 
den nya fina inomhusarenan! 
Vi planerar också att på sikt 

kunna arrangera Skolmäs-
terskap, berättar Per som 
redan för diskussioner med 
Ale kommun om hur den nya 
Bohushallen ska invigas.

– Vi vill ha en sportig 
invigning med någon av våra 
större stjärnor. Innebandyn 
är också engagerad. Det 
kommer säkert att bli något 
riktigt bra. Det gäller bara att 

det inte krockar med Finn-
kampen eller Friidrotts-VM.

Succéstart för friidrott i Bohus
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Läs mer och boka på stenaline.se, 031-704 00 00 eller hos din 
lokala resebyrå. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Hamburg

Göteborg

Kiel

* Priset gäller båtresa Göteborg – Kiel med bil och del i 4-bädds standardhytt utan havsutsikt. Priset gäller vid 4 personer    
   i bilen, enkel resa. Totalpris fr 2 760:-. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

/person, enkel resa4+bilen inklusive hytt

GÖTEBORG–KIEL 

Ta hotellettill Europa!
 fr690:-*

God natt i Göteborg,
god morgon på kontinenten.

Checka in på vårt fl ytande hotell och 

koppla av i trevligt sällskap samtidigt 

som vi kör dig 50 mil. Passa på att äta 

gott och ta en shoppingtur. Sov gott 

och vakna utvilad, redo för Tysklands 

snabba vägnät och vidare ut i Europa.

Basketens Dag, Lördag 28 maj
Älvängens kulturhus

Café, lotterier mm • www.alebasket.se
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4x7 minuter eff. tid
2x25 rullande tid
2-ball, 1 min, 2 korgar
2x25 rullande tid
2x25 rullande tid
2x25 rullande tid
2x25 rullande tid
Final 2-ball
2x25 rullande tid
Avslutning mm

Yngre lagen, tjejer vs killar

F00-01 - Onsala Pirates

Kvalspel. 1 låg + 1 hög korg

P99-00 - Onsala Pirates

F98-99 - F97

DU25 - Kullavik

P97 - Stenungsund

HU18 - Ales slocknade stjärnor

Per Karlsson håller i friidrotten.
Leon Hedberg visar fin stil i häcklöpning.

Lisa-Marie Sundberg i fartfyllt längdhopp. Dennis Nilsson provar på 
spjutkastning.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI


