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N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

HÖST-
ERBJUDANDE

Spela fritt i höst!
Spela hösten 2011 och säsongen 2012

Betala 395 kr/mån i 12 mån 
via autogiro.

www.nodingegolf.se •  0303-636 18
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DET HÄNDER PÅ
REPSLAGARMUSEET

120:- för båda konserterna
KONSERTER
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PÅ FORSVALLEN

 Mer info och anmälan 

på skepplanda.se

Skepplanda BTK – Vallens IF

Division 2 V Götaland

Lördag 17 september 

Kl: 15.00

KorpCup inomhus 

8 oktober i Älvängens 

kulturhus ålder +30 år

SURTE. I lördags kördes 
den femte och avslu-
tande deltävlingen i 
Sydvästen.

Ale Trialklubb stod 
som värd för tredje 
gången den här 
säsongen.

– Klevebergsbanan får 
gott betyg av åkarna 
och det är roligt, kon-
staterar Joar Bergman 
i tävlingskommittén.
Sydvästen är en trialtävling 
sanktionerad av Svemo. Hel-
gens deltävling i Surte var sä-
songens sista och satte också 
punkt för årets arrangemang i 
Surte.

– Det återstår några tävling-
ar innan säsongen är över, men 
inga av dem körs här i Ale, för-
klarar Joar Bergman.

Av hemmaåkarna har Oscar 
Alfredsson utmärkt sig på ett 
positivt sätt. Han blev totaltvåa 
i Sydvästen, endast slagen av 
sin forne klubbkamrat Tobias 
Johansson numera hemma-
hörande i Kungsbacka TK. 
Daniel Andreasson, också han 
Ale TK, slutade fyra i samman-
draget.

I klass Expert var det ingen 
aleförare som nådde prispallen. 
Anton Lorensson blev bäste 
hemmaåkare med en sjätteplats, 
tätt följd av Johan och Viktor 
Alfredsson på en sjunde res-
pektive åttonde plats.

I MC C blev Patrik Lind fyra 
och i 80 C lade Ale TK beslag 
på platserna 2-4 genom Pontus 
Johansson, Mårten Petters-
son och Linus Almtén. David 
Lundin noterades för en silver-
plats i 80 A.

I MC B lyckades Emmelie 
Andersson erövra en sjätte-
plats. En bra prestation!

– Vi förfogar över många 
duktiga förare som verkligen 
har framtiden för sig, avslutar 
Joar Bergman.

Avslutning för Sydvästen
– Klevebergsbanan i Surte fick gott betyg– Klevebergsbanan i Surte fick gott betyg

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anton Lorensson från Ale Trialklubb slutade sjua i sammandraget i Sydvästen klass expert. 

Torsdag 15 sept kl 17.45
Surte IP

Surte – Hermansby

Lör 17 sept kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Vallen

Lör 17 sept kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Spark

Lör 17 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Virgo

Lör 17 sept kl 15.00
Nolängen

Nol – Lundby

Sön 18 sept kl 17.45
Vimmervi

Nödinge – Komarken

FOTBOLL I ALE


