
STARRKÄRR. Den 
olympiske medaljö-
ren, Albert Voorn, höll 
hov hos Ale Ridsport i 
Starrkärr.

18 ryttare från stora 
delar av landet tog 
chansen att ta del av 
mästarens kloka råd.

– Allt handlar om 
logik, sa Albert Voorn 
till lokaltidningen.
Den populäre instruktö-
ren – och ryttaren – gjorde 
sitt femte besök i Starrkärr. 
Albert Voorn, 55, har heller 
inte slutat jakten på medaljer. 
Målet har han ställt in på OS 
i London 2012.

De många framgångar-
na på hästryggen anser han 
kommer från att lära känna 
hästkroppen.

– Man måste göra allt så 
enkelt och naturligt som möj-
ligt, samtidigt måste du förstå 
att hästen är smartare än dig. 
Han kompenserar ofta rytta-
rens misstag, så därför gäller 
det att inte överreagera om 
något går snett, säger Albert 

Voorn.
Under tre dagar har han 

försökt vänja ryttarna av vid 
mängder av rutiner.

– Det gäller att hitta rätt 
beteende och vara konse-
kvent. Jag har sett fantastiska 
förändringar den här veckan. 
En av tjejerna var så förban-
nad i början att jag nästan 
trodde hon skulle ta livet 
av hästen. Nu är de storm-

förtjusta i varandra, skrattar 
Albert Voorn.

Den olympiske medal-
jören från Sydney-OS trivs 
bland unga förmågor, men 
gör ingen hemlighet av att 
hästsporten har problem.

– Ja, på så vis att eliten bara 
är till för de rika. Utan pengar 
har du råd att vara med!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

GÖTA. Skepplanda vann 
Götaälvdalsderbyt mot 
Göta i fredags kväll.

Laget behövde inte 
förta sig för att bärga 
poängen.

– En stabil seger utan 
att glänsa, konstaterar 
SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.

Tankarna var snabbt förflyt-
tade till nästa veckas utma-
ning. Det förväntade topp-
laget Trollhättans BOIS som 
inlett säsongen trögt kommer 
då till Forsvallen.

– Nu har de bara förlorat 
en av de senaste sju matcher-
na och vi hyser stor respekt 
för BOIS. De vände 1-3 till 
seger 4-3 mot Trollhättans IF 
och har som sagt visat gryen-
de form. Det här blir något 
att bita i, säger Jonas Anders-
son till lokaltidningen.

Skepplanda avslutar sedan 
mot Säven/Hol, även den 
matchen spelas på hemma-
plan.

Forsvallens gulsvarta hjäl-

tar är inne i en positiv trend 
och har på senare tid visat en 
hög lägstanivå. Utan att do-
minera fullständigt har tre-
poängarna rullat in. Inget 
undantag mot Göta BK i fre-
dags kväll.

Christi-
an Rönkkö 
gav Skepplan-
da ledningen 
med 1-0 tidigt 
i första halvlek 
och det fanns 
bud på fler mål för gästerna 
på Ryrsjövallen.

Borde punkterat
– Jag tycker nog att vi borde 
ha punkterat den här tillställ-
ningen tidigare, men å andra 
sidan sätt så släpper vi inte 
till särskilt många målchan-
ser, säger Jonas Andersson.

Lagkapten Oscar Frii var 
mycket nöjd med poängen 
och insatsen i Göta.

– Vi uppträder som ett 
topplag igen och bjuder inte 
på särskilt mycket. En stabil 
laginsats, där vårt defensi-
va arbete bör framhållas lite 

extra, säger han i en kom-
mentar till lokaltidningen.

Bra defensiv
Det ligger något i det. Skepp-
landa har på tio omgångar 
bara släppt in sju mål, något 

som få lag kan 
matcha. Mat-
tias Holm-
ström har 
varit precis så 
säker i målet 
som alla hop-

pats på. De två sista match-
erna på vårsäsongen spelas på 
Forsvallen, där bara jagande 
serietvåan Vänersborg har 
lyckats ta full pott. Får laget 
vara befriat från skador och 
avstängningar de avslutande 
omgångarna kan Skepplanda 
mycket väl ta semester som 
serieledare.

Det vore nåt!
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Tors 16/6 kl 19.00
Älvevi

Älvängen – 
Romelanda

Fre 17/6 kl 19.00
Älvevi

Älvängen dam – 
Kungälvs FF

Fre 17/6 kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollhättans BoIS

Lör 18/6 kl 13.00
Surte IP

Surte – Hjuvik

Lör 18/6 kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Qviding

Sön 19/6 kl 15.00
Jennylund

Bohus – Färjenäs

Ons 22/6 kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Väster
 

Ons 22/6 kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Säve

FOTBOLL I ALE

SBTK biter sig 
fast i toppen
– Seger i Götaälvdalsderbyt mot Göta

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra
Göta BK – Skepplanda BTK 0-2 (0-1)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Christian Rönkkö gjorde Skepplandas Christian Rönkkö gjorde Skepplandas 
första mål borta mot Göta BK och var första mål borta mot Göta BK och var 
SBTK:s främste aktör på Ryrsjövallen.SBTK:s främste aktör på Ryrsjövallen.

Arkivbild: Allan KarlssonArkivbild: Allan Karlsson

Ale GK firar 25 år
Golfsäsongen är igång och det betyder 

mycket aktivitet på golfklubben

Alfhems Kungsgård 195
Alvhem tel: 0303-33 60 33
Mailadress: info@alegk.golf.se
www.alegk.com

�

•  Klubben firar 25-års jubileum 
 lördagen 18/6 2011, med klubbtävling 
 och stort kalas!

•  ”Prova På”-golf, torsdagar från 
 kl: 17.00 – 19.00. Alla är välkomna!

•  Pay and Play,  korthålsbanan för alla.
 Vuxen 80 kr, junior 60

 Välkommen till klubben 
där det händer!

Albert Voorn med några av deltagarna i den tre dagar långa 
clinic som arrangerades hos Ale Ridsport i veckan som gick.

Finfrämmat i dagarna tre hos Ale Ridsport

De gamle visade klassen på Basketens dag
ÄLVÄNGEN. Basketens 
dag blev en triumf – för 
de som slutat.

Ale Baskets slock-
nade stjärnor vann pre-
stigemötet mot klub-
bens unga herrlag.

Basketens dag i Älvängens 

kulturhus sista lördagen i maj 
blev en rolig avslutning på en 
lång säsong. Klubbens olika 
lag fick spela mot inbjudna 
gäster, som visade sig vara så 
bra att de lyckades snuva ar-
rangören på segern i samtli-
ga matcher.

Den stora publikfriaren var 

mötet mellan Ales slocknade 
stjärnor och de unga talang-
erna i HU18 (herrar under 18 
år). Här visade de rutinerade 
rävarna att gammal är äldst. 
En tidig ledning släpptes 
aldrig och veteranlaget gick 
segrande ur striden.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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