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NÖDINGE. Ett impone-
rande arbete.

Det betyget fick 
arrangörerna i OK 
Alehof, som trots regn 
och rusk hade lyckats 
få till vettiga förutsätt-
ningar när Stafett-DM 
skulle avgöras i tisdags 
kväll.

– Våra spårentusias-
ter förtjänar allt beröm, 
säger tävlingsledare 
Mats Pehrsson.

Under hela helgen arbe-
tade Alehofs eldsjälar med 
att köra ut snö och därefter 
spåra. Sedan kom regnet, 
som höll på att sätta stopp för 
hela arrangemanget.

– Tanken var att vi skulle 
spåra även på måndagen, 
men vi vågade inte. Nu blev 
det bra trots allt. Det blev ett 
ganska snabbt före om än lite 
isigt på sina håll, säger Bengt 
Börjesson.

21 seniorlag kom till start, 
fördelade på fyra klasser. H35 
och H21 körde 8,5 kilometer 
medan D35 och D21 åkte en 
slinga på 5,5 kilometer. Varje 
lag bestod av tre deltagare.

Några större framgångar 
för OK Alehof blev det inte. 
Kvällens bästa placering 
kom i D21 där Eva Dahl, 
Anna Lövgärd och Ellinor 
Johansson fixade ett brons.

På torsdag väntar nya 
DM-tävlingar i Dammekärr, 
nämligen för Göteborgsre-
gionens skolor.

– Vi tror och hoppas att vi 
ska kunna genomföra Skol-

DM som planerat. Vi räknar 
med ett 30-40-tal skolung-
domar på startlinjen, säger 
Mats Pehrsson.

Sällan eller aldrig har 
Alehof upplevt en skidsäsong 
som varat så länge. Mats 
Pehrsson är dessutom opti-
mistisk och hoppas att kylan 
kommer tillbaka.

– Det verkar som Kung 
Bore gett upp, men för-
hoppningsvis tar han nya 
tag. Hur det än blir kan vi se 
tillbaka på en fantastisk skid-
säsong. Aldrig tidigare har 
vi kunnat bedriva skidskola i 
fyra omgångar före jul, säger 
Pehrsson.

Om det blir som Mats 
Pehrsson vill sätter Barnens 
Vasalopp punkt för skidå-
ret 2010/11 i månadsskif-
tet februari-mars. Sedan är 
siktet inställt på Vasaloppet.

– Totalt blir det ett 75-tal 
Alehofare som beger sig till 
Sälen. Under själva Vasa-
loppssöndagen kommer 
vi att ha 40 åkare i spåren, 
avslutar Mats Pehrsson.

Skidstafett i Dammekärr trots regn och rusk
– Men hemmaåkarna hade inget flyt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Full fart i spåret. Här är det Alehofs Eva Dahl som växlar till 
Anna Grönroos.

Göteborgs SK segrade i H21. Här ses guldmedaljörerna, Joel 
Larsson, Patrik Martner och Ola Martner.

Behöver du hjälp med att komma i form inför sommarens aktiviteter på stranden?

Saknar du motivation? Behöver du bättre resultat? VI HJÄLPER DIG!
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Vill du gå ner i vikt?
Våra personliga tränare hjälper dig 

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”
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Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)
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Ring och boka 
en GRATIS konsultation med 

en av våra personliga tränare.

När ni träffas kan du i lugn 

och ro få svar på dina frågor om 

personlig träning och få reda på 

hur din PT kan hjälpa dig att nå 

ditt mål.

m.lifeclub.se

Erbjudandet gäller tom 10/3-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal
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299:-
12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- 

Köp ditt träningskort hos oss idag

SPINNING TEMA VÅREN 2011 

Januari - Filmtema 
- Alla underbara favorit filmer
 
Februari - Tema kärlek 
- Alla bör komma ihåg 14 februari
 
Mars - Rocktema 
- Lite Rock n´Roll i väntan på våren
 
April - Tema Puls 
- Många utomhuslöpares startmånad
 
Maj - Salsa/Latino Tema 
- Heta rythmer för en het sommar
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Låt oss inspirera med det 
senaste inom träning
Missa inte startskottet på våran nya satsning på kondition & löpning
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Förra helgen åkte LN-70:s U-10 lag till 
Askims ishall för att spela GP Pucken. De 
kämpade hårt under hela söndagen och 
vann alla sina matcher med följande resul-
tat:

LN70-Hovås blå 6-1
LN70-Skara 11-0
LN70-GIK 7-3
LN70-Stenunungssund 12-2
Tränarduon Christer Wiklund och 

Mattias Ljungqvist var mycket nöjda med 
lagets insats, barnens kämparglöd och fan-
tastiska spel som resulterade i att laget gick 
vidare till kvartsfinalrundan i Isdala lörda-
gen den 5 februari. Två vinster, mot Udde-

valla och Frölunda, innebar att LN-70 bär-
gade en bronsplakett. En imponerande pre-
station! Mot slutsegrarna Kungälv fanns 
inget att göra.

LN-70 U10 knep bronset i GP Pucken

LN-70 U10 svarade för en formidabel insats i GP 
Pucken och överraskade alla genom att knipa 
bronset. Grattis! Foto: Nina Rantanen Larsson
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