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NÖDINGE. 12 maj 2012 
avgörs Göteborgsvar-
vet.

Förberedelserna är 
emellertid redan i full 
gång hos både arrangö-
rer och löpare.

Förra tisdagen star-
tade OK Alehof sin 
varvsträning.

Redan nu har Alehof tagit 
sikte på nästa års Göteborgs-
varv. Motionärer som har för 
avsikt att genomföra loppet 
har bjudits in för att träna 
tillsammans, under ledning 
av Dan-Olof Johansson och 
Per-Erik Johansson.

– Vi har haft varvsträning 
under ett par år. Vi vill hjälpa 
deltagarna att förverkliga 
och utveckla sina mål. Den 
här träningen är helt och 
hållet inriktat på motionärer, 
förklarar Per-Erik.

Femton träningstillfällen 
är inplanerade varav sex nu 
i höst.

– Vi träffas på Dammekärr 
varje tisdag. Träningspas-
sen har lite olika inriktning, 
alltifrån distanslöpning till 
löpskolning och backinter-
vall. Det serveras ett smör-
gåsbord av olika träningsfor-
mer, berättar Per-Erik.

I likhet med Alehof erbju-

der ett femtontal andra klub-
bar i Göteborgsområdet 
samma träningskoncept. För 
deltagaren innebär det inte 
någon som helst kostnad.

– Göteborgsvarvet är med 
och sponsrar varför vi förser 
varje deltagare med sport-
dryck, kexchoklad och banan, 
säger Dan-Olof Johansson.

I snitt brukar det komma 
ett drygt 20-tal motionärer 
till Dammekärr. Deltagarna 
delas upp i olika fartgrup-
per, så att träningen ska bli så 
effektiv som möjligt.

– Vi har fått en väldigt bra 
respons och vi har väldigt kul 
när vi tränar. Göteborgsvar-
vet 2012 kan låta avlägset, 
men det gäller att börja trä-
ningen i tid, avslutar Per-
Erik Johansson.

Solen lyste och framgång-
arna duggade tätt när Bohus 
IF friidrott deltog i Lilla 
McDonaldsspelen på Eds-
borg i Trollhättan i söndags. 
Bohus IF var största klubben 
från Göteborgsområdet. 
Det var 14 glada och väldigt 
duktiga friidrottare som 
tillsammans gjorde totalt 
42 starter. Alla gjorde strå-

lande resultat i de grenar 
som de deltog i, vilket var 
60 m, höjd, boll, kula, längd 
och 400 m. Klubben tog 
flera guld, silver och brons, 
samt massor av andra fina 
placeringar. Även tre stafett-
lag deltog och de gjorde en 
stark teaminsats.

Per Carlsson

Friidrottsframgångar för Bohus IF

Alehofs varvsträning är igång

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Med sikte på Göteborgsvarvet 2012. OK Alehofs varvsträning har dragit igång.

Per-Erik Johansson och 
Dan-Olof Johansson leder 
Alehofs varvsträning på tis-
dagskvällarna.

www.laget.se/aleibf

Matchvärd Team Sportia:

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

LÖRDAG 1 OKTOBER
KL 12.15

DIV 2 HERRAR
ALE - FRÖLUNDA

KL 15.00
DIV 1 SÖDRA DAMER

ALE IBF-ÖSTRA SK JÖNKÖPING 

MÖLNLYCKE. Det blev 
förlust för Ale IBF:s 
damer i division ett-
debuten.

Pixbo var klassen 
bättre.

– Det ska normalt 
sett vara den här skill-
naden, men jag tycker 
inte vi gjorde bort oss, 
säger Aletränaren 
Ralph Gustafsson.

Resultatet vittnar om en mål-
mässigt överlägsen seger för 
det meriterade Mölnlycke-
laget. Bakom fasade döljer 
sig dock en tämligen jämn 
match.

– Det som skiljer lagen åt 
är deras rutin och effektivi-
tet. De behöver inte skapa så 
många chanser för att göra 
mål. Vi är inte riktigt lika 
vassa än, men vi lär oss hela 
tiden, menar 
Ralph Gus-
tafsson som 
betonade 
att siffrorna 
inte speglade 
matchbilden.

Samtidigt kan lagledning-
en glädja sig åt att en tid med 
sjukdomar är över. Träning-
arna är nu återigen välbesök-
ta och kvalitén har höjts.

– Det ser bra ut och jag tror 
vi kommer att göra en riktigt 
bra hemmamatch på lördag. 
Förhoppningsvis får vi upp 

tempot och rörelsen i an-
fallsspelet. Jag vill gärna se att 
vi går lite rakare på mål och 

inte blir stå-
endes utmed 
sargkanterna, 
säger Gus-
tafsson.

Hos Ale 
imponerade tvåmålsskyt-
ten Sophia Adolfsson och 
Jennie Hedberg som slog 
två målgivande passningar.

I hemmapremiären på 
lördag svarar Östra Jönkö-
ping för motståndet. Dessa 
vann sin första match med 
5-4 över FBC Kalmarsund. 
Före damerna gör herrarna 

sin hemmadebut med match 
mot Frölunda.

Förlust i premiären för Ale IBF

Ale IBF:s damer fick det som väntat svårt i premiären borta 
mot Pixbo. Det blev förlust med 9-4. Arkivbild: Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Pixbo – Ale IBF 9-4

www.laget.se/nodingesk

Veckans matcher
Ale Gymnasium söndag 2 oktober
09:10 F-00 Nödinge SK - Torslanda
10:10 F-99 Nödinge SK - Heid
11:10 F-98 Nödinge SK - Mölndal
12:15 FA Nödinge SK - Torslanda
13:30 Hdiv6 Nödinge SK - Byttorps IF
15:00 Ddiv2 Nödinge SK - Borås HK

Boll o Lek och handbolls-
skolan för barn födda -04 

har åter dragit igång
Båda grupperna tränar

lördagar i Nödinge sporthall
Boll o Lek 09.00 - 11.00
P/F -04 11.00 - 12.00

MATCHSPONSOR

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Pixbo – Ale IBF 9-4
Mål Ale: Sophia Adolfsson 2, Sandra 
Augustsson, Emma Asplund.
Matchens kurrar: Sophia Adolfsson 
3, Jennie Hedberg 2, Ann-Sofie 
Johansson 1.


