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HÅLANDA. Gunilla Wal-
lengren är nyligen hem-
kommen från Schweiz 
där hon tävlat flitigt.

Inga segrar men ändå 
ett positivt formbe-
sked.

– Formen är bra, 
säger Gunilla till Aleku-
riren.

Gunilla Wallengren ställde 
upp på fem distanser på 
Schweiziska Öppna Mäs-
terskapen, som avgjordes 
28-29 maj. Bara några dagar 
senare var det dags för nästa 
tävling, Daniella Jutzeler 
Memorial. Här nöjde sig 
Gunilla med tre lopp.

– Roligt att få tävla i 
Schweiz eftersom större 
delen av världseliten fanns 
på plats. Det sporrar, säger 
Gunilla Wallengren.

Hålandas bidrag till 
världsidrotten visade att hon 
har utvecklat sin startsnabb-
het avsevärt. På 200 meter på 
Schweiziska Öppna Mäster-
skapen noterades Gunilla för 
tiden 31.32.

– Det är inte långt ifrån 
mitt personbästa och en 
sådan tid har jag inte varit i 
närheten av på länge, förkla-
rar Gunilla.

Prestationen räckte till en 
fjärdeplats. Den bästa place-
ringen kom på 1 500 meter i 

Daniella Jutzeler Memorial. 
3.35.76 innebar en tredje-
plats.

– Nu gäller det att träna 
vidare och utveckla det som 
jag byggt upp. Jag vet inte 
hur många tävlingar det blir 
i sommar. Det enda jag vet 
är att SM avgörs i Norrtälje 
20-21 augusti och där ska jag 

vara med, säger Gunilla Wal-
lengren.

Ett annat tydligt mål är 
VM för funktionshindrade 
som avgörs i Förenade Ara-
bemiraten i december. 

Positivt formbesked från Wallengren
– Intensivt tävlande i Schweiz
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Gunilla Wallengren.

ALVHEM. Roland Wall 
har erhållit idrottens 
högsta utmärkelse.

I samband med riksi-
drottsmötet i Uppsala 
för några veckor sedan 
fick Alvhems IK:s tro-
tjänare mottaga guld-
nål och diplom av Riksi-
drottsförbundets ord-
förande Karin Mattsson 
Weijber.

– En stor ära, säger 
Roland till Alekuriren.

800 gäster fanns på plats i 
Kongresshallen i Uppsala 
där den högtidliga banket-
ten ägde rum. Roland Wall 
var en av drygt 100 svenska 
idrottsledare som gjort sig 
förtjänt av RF:s förtjänst-
tecken i guld. Ingen i säll-
skapet kunde dock visa upp 
Roland Walls meritlista – 52 
styrelseår i obruten följd. 

– Jag var bara 21 år när 

jag kom med i Alvhems IK:s 
styrelse. Jag gjorde lumpen 
samtidigt som jag blev invald 
som kassör i klubben. Jag 
minns att jag efterträdde 
Leif Wetterström på den 
posten, berättar Roland.

Senare skulle Roland bli 
ordförande i föreningen, ett 
uppdrag som han ägnat 40 år 
av sitt liv. På årsmötet 2010 
tackade han för sig, men 
engagemanget för Alvhems 
IK består.

– Jag sköter Bingolottorna 
och så rycker jag in som 
kassör nu när vår ordinarie 
ledamot är sjuk. Alvhems 
IK lämnar jag aldrig, säger 
Roland.

Hur orkar man vara kvar 
i en föreningsstyrelse i 
över ett halvt sekel?

– Delvis beror det på att 
det har varit svårt att rekry-
tera folk till styrelsen, med-
lemmarna har inte direkt 
knackat på dörren för att 

få vara med. Sedan fick 
föreningen ett rejält lyft 
på 60-talet när samhället 
växte och Gläntevi idrotts-
plats byggdes upp, förklarar 
Roland.

– Betydligt tuffare tider 
var det när jag kom med i för-
eningen. Skepplanda BTK 
startade upp sin fotbollsverk-
samhet och vi tappade en del 
spelare dit. Samtidigt blev vi 
av med vår plan som låg där 
Bengts Husvagnar har sin 
verksamhet idag. Vi fick svårt 
att hålla igång lag och hem-
mamatcherna spelades i Ala-
fors, Lödöse och i Älvängen, 
berättar Roland och tilläg-
ger:

– Det var hektiskt under 
en period. Samtidigt som jag 
var kassör var jag även lag-
kapten och lagledare för vårt 
fotbollslag.

Sven Oscarsson och Leif 
Carlsson är personer som 
Roland Wall genast nämner 
när lokaltidningen ber 
honom att räkna upp bety-
delsefulla AIK-medlemmar 
från svunna tider.

– Det finns naturligtvis 
många fler, men Sven var 
med och bildade föreningen 
och hade stor del i Gläntevis 
tillkomst. Leif var fenomenal 
på att dra in pengar till klub-
ben.

Vilka är Alvhems sports-
liga höjdpunkter?

– Det var när vi slog ut 
Elfsborg i DM på 70-talet. 
Det var en höjdare! Sedan 
var det naturligtvis stort när 
vi gick upp i division 4 på 
90-talet.

Numera hör Alvhems 
representationslag hemma 
i division 6. Återväxten är 

dock god och förhoppningar 
finns om att på sikt kunna 
avancera i seriesystemet.

– Vi har fler spelare i trup-
pen än någonsin tidigare. 
Det är roligt att verksam-
heten kan fortsätta, säger 
Roland.

En som definitivt fortsät-

ter sitt arbete i Alvhems IK är 
Roland Wall. Att han nu bär 
RF:s guldnål på kavajslaget 
är värt respekt. Vad vore för-
eningslivet utan sina ideella 
trotjänare?

Alvhems IK:s trotjänare prisad
– Tilldelad RF:s förtjänstteckeen i guldn i guld
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Roland Wall har tilldelats Riksidrottsförbundets förtjänst-
tecken i guld för mångåriga insatser inom föreningslivet. 52 
år i Alvhems IK:s styrelse säger en del.

RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber delade ut guldnålen 
i samband med en ceremoni i Uppsala den 28 maj.

RF:S FÖRTJÄNSTTECKEN
Förtjänsttecknet instiftades år 1910 
och fanns från början i både guld och 
silver. Sedan 1911 har det bara fun-
nits i guld. Kung Gustaf VI Adolf och 
Kronprins Gustaf Adolf var de första 
som erhöll utmärkelsen. Andra kung-
ligheter som belönats med utmär-
kelsen är kung Gustav V, prins Bertil 

(RF:s tidigare ordförande) och kung 
Carl XVI Gustaf.
Endast personer som fått sitt för-
bunds högsta utmärkelse kan före-
slås erhålla RF:s förtjänsttecken.
Riksidrottsstyrelsen utser förtjänst-
teckenmottagarna.

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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 **Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr


