
ÄLVÄNGEN. Konstgrä-
set kommer allt när-
mare på Älvevi.

Den gamla gruspla-
nen är bokstavligt talat 
jämnad med marken.

1 maj ska det sparkas 
boll som aldrig förr i 
Älvängen.

Många års lobbande är 
över. Nu lägger Älvängens 
IK grunden för Ales första 
konstgräsplan. Den tidiga-
re grusplanen får nu ett nytt 
modernare underlag.

– Det blir ett jättelyft för 
verksamheten. Vi får förut-
sättningar att i princip spela 
boll året runt. I fjol var det 
så blött att knappt grusplan 
gick att använda. Det är efter-
längtat, säger Martin Steen, 
en av de praktiska eldsjälarna 
i Älvängens IK.

När lokaltidningen ringer 
upp är det sen måndagkväll. 
Martin är liksom många 
andra i klubben på Älvevi. 
Kvällspasset är i full gång.

– Just nu är Kollanda Grus 
här och hjälper oss med drä-
neringsarbetet samtidigt som 
vi kör upp grus från vägbyg-
get. Det pågår också en del 
förberedande elarbeten, be-
rättar Martin.

Älvängens IK har åtagit 

sig att göra allt markarbete. 
1 april ska den deletappen 
vara klar.

– Vi har haft vädrets 
makter med oss och vintern 
gav vika i tid.

Ale kommun upphandlar 
vidare en entreprenör som får 
i uppdrag att rulla ut konst-
gräset, asfaltera och sätta upp 
stängsel. 

Klart 1 maj
– Entreprenören behöver en 
månad för att göra planen 
spelklar, så lagom till 1 maj 
hoppas vi att allt ska vara klart 
för invigning, hälsar Martin.

Klubben har slitit hårt för 
att få se sin dröm förverkligas. 
Att bygga mitt i ett samhälle 
har frestat på.

– Självklart hade det varit 
lättare om vi inte behövt ta 
hänsyn till trafik och boende, 
men samtidigt är det en till-
gång att planen ligger cen-
tralt. När vi är klara med 
konstgräset hoppas vi att det 
inspirerar till att fortsätta ut-
veckla området. Det finns 
önskemål om en skatepark, 
berättar Martin.

Klart är att det kommer 
att anläggas en bouleplan 
och även en längdhoppsgrop 
samt att det kommer att asfal-
teras en löparbana.

Exakt hur Älvängens 
konstgräsplan kommer att 
skötas är inte klart. Det 
avgörs när upphandlingen 
av entreprenaden är klar. Ju 
större del av finansieringen 
som klubben står för desto 
större blir inflytandet.

– Vi har gjort allt vi har 
kunnat. Totalt har vi nog lagt 

över 2000 ideella arbetstim-
mar. Upplägget med kom-
munen känns bra. Roger 
Henriksson har från klub-
bens sida svarat för en otrolig 
insats när det gäller allt admi-
nistrativt arbete och bidrags-
ansökningar, menar Martin.

Älvängens IK har kommu-
nens största fotbollsverksam-

het med cirka 26 lag i spel. 
Räkna med att de kommer att 
fightas även om att få spela på 
konstgräset...

– Det blir säkert slagsmål 
om tiderna, säger Martin 
Steen med ett efterföljande 
skratt.

Parallellt med arbetet 
kämpar klubben med att 

stärka finansieringen. Helst 
ska det bli pengar över till 
ett nytt bollförråd och gärna 
också till en cafeteria i anslut-
ning till konstgräset.
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BOHUS. För första 
gången någonsin har 
Ale-Jennylunds rid-
klubb fått med ett lag i 
ponnyallsvenskans elit-
serie i hoppning.

En av lagets sex ryt-
tare är snart 13-åriga 
Molly Downes som har 
som mål att placera sig 
bland Sverigeeliten. 

I stallet har hon inte bara sin 
hobby utan även sina bästa 
kompisar, såväl mänskliga 
som fyrbenta vänner. 

Där tillbringar hon all sin 
lediga tid och eftersom hon 
har två egna hästar blir det ett 
par ridturer om dagen. 

Det är hoppning som 
ligger henne närmast hjärtat 

och tillsammans med sin trä-
nare Karin Källström arbe-
tar hon hårt för att ligga på 
topp. 

Det var i höstas som Molly 
Downes tillsammans med 
Ida Franzén, Elin Wess-
berg, Emmy Wessberg, 
Joy Wasserman och Alex-
andra Karlsson kvalade in 
till elitserien. Därmed skriver 
de historia eftersom klubben 
aldrig någonsin tidigare haft 
med ett lag i elitseriens pon-
nyallsvenska. 

– Det känns jättekul, sär-
skilt eftersom vi alla är så bra 
kompisar också, säger Molly. 

Lagledare är Claes Jans-
son, som tränat ryttare i 
många år på Ale-Jennylunds 
ridklubb. 

I första omgången som ar-
rangerades av Billdals RK den 
3 mars placerade sig tjejerna 
på sjunde plats av samman-
lagt 11 tävlande lag i väst. Då 
deltog Molly som reserv, men 
om två veckor går andra om-
gången i Kungsbacka och då 
ska hon vara med och rida. 

Zonfinalen arrangeras av 
Ale-Jennylunds ridklubb den 
5 maj, då det även avgörs vilka 
lag som går vidare till lag-SM 
i Strömsholm under pingst-
helgen. 

De två bästa lagen från lan-
dets fem zoner möts i finalen. 

Gått i arv
Förutom att tävla med laget, 
har Molly planer på att kvala 
in till SM, individuellt, nu 
till våren. För att kvala dit 
måste man gå en felfri runda 

i den svåraste klassen där man 
hoppar 120 cm. 

– Därför kommer jag vara 
ute och tävla nästan varje helg 
och ibland åker vi ganska 
långt bort. 

Det stora hästintresset har 
gått i arv från mormor till 
mamma Ulrika, som jobbar 
på ridklubben, till Molly som 
nu är ett lovande stjärnskott 
inom hoppningen. 

– Jag har också varit ute 
och tävlat mycket, men nu är 
det Mollys tur. Det är roligt 
att intresset har gått i arv, 
säger Ulrika Downes.

Molly siktar på SM
– Tävlar i ponnyallsvenskans elitserie

I STALLET

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

MOLLY DOWNES
Ålder: Fyller 13 i maj
Bor: Ytterby
Familj: Mamma Ulrika, pappa 
Dermot, bröderna Adam 20 och 
James 18
Hästar: Millie Surprise och Chico
Intressen: Ridning, fotboll och 
musik
Drömmer om: Att få jobba hos 
stjärnryttaren Rolf-Göran Bengts-
son
Bonusfakta: Är tvåspråkig och 
talar flytande engelska eftersom 
pappa Dermot är från Irland.

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Molly Downes gör i ordning sin ponny Chico för en ridtur.

Laget som tävlar i elitserien: Övre raden: Ida Franzén, Elin 
Wessberg, EmmyWessberg, Joy Wasserman. Nedre raden: 
Molly Downes, Alexandra Karlsson.

Snart är gruset ett minne blott
– Konstgräset nära på Älvevi

Markarbete pågår. Älvängens IK gör det grundläggande förarbetet innan entreprenören finjusterar och rullar ut konstgräset. 
Den tidigare grusplanen är då ett minne blott.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


