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BOHUS. En av Ale kom-
muns största idrotts-
stjärnor genom tiderna 
var tillbaka på hem-
maplan för en dag.

Cyklisten Susanne 
Ljungskog var fredags-
kvällens affischnamn i 
Bohushallen.

Girot i Ale var en 
cykelkonsert tillägnad 
den tvåfaldiga världs-
mästarinnan.

Susanne Ljungskog bor 
numera tillsammans med sin 
familj, sambon Mats och hans 
två barn, i Södertälje. Under 
sin aktiva tid var dock Surte 
hemvistelsen för Ljungskog. 
Det var där hon lade grun-
den för sina framgångar, som 
bland annat innefattade två 
raka VM-guld, 2002 i Bel-
gien och 2003 i Kanada.

I fredags var Susanne 
Ljungskog tillbaka i Ale för 
att hedras med en cykelkon-
sert, komponerad av Mikael 
Forsman. Etappen hade 
dessutom filmats på ett mäs-
terligt sätt av Eleonor Holst. 
Girot i Ale startade vid Sur-
tesjön och nådde sedan målet 
vid Bohushallen. Olika årsti-
der och väderlekar passera-
des, uppförsbackar, och ned-
försbackar, raksträckor, fart-
hinder, vinterväglag och 
solskenstorra vägar. Slagver-
karna Jonas Larsson, Einar 
Nielsen och Per Sjögren 
följde Susanne Ljungskog i 
detta lagtempo.

– En annorlunda men väl-
digt rolig upplevelse. Vis-
serligen brukar jag cykla till 
musik, men inte på det här 
sättet, förklarade Susanne när 
hon hoppat av sin cykelrulle. 

Känd omgivning
– Jag kände igen omgivning-
en precis, vartenda tramptag 
var bekant för mig. Surte var 
min borg och det var där jag 
landade efter varje tävling. 
Ale kommer alltid att ha en 
stor plats i hjärtat, jag har 
många fina minnen härifrån.

Tävlingsidrottandet har 
Susanne Ljungskog lämnat 
bakom sig, numera lever hon 
ett så kallat Svensson-liv i Sö-
dertälje.

– Jag verkligen älskar det. 
Jag arbetar som hudterapeut 
efter att ha blivit färdig med 
min utbildning i augusti förra 
året.

Tog det lång tid att ställa 
om, från firad världsstjär-
na till att leva, det som vi 
brukar kalla ett normalt liv?

– Nej, det gjorde det inte. 
Jag hade cyklat professionellt 
i 13 år och kände att jag var 
klar. Det var inte svårt att an-
passa sig till en ny vardag.

Har du någon konakt 
med cykelsporten idag?

– Nej, jag har kopplat bort 
den delen. Jag vet att Emma 
Johansson fortfarande håller 
hög standard annars är jag 
inte särskilt uppdaterad.

Blir det någon motions-
cykling för din del?

– Min sambo Mats håller 
på med triathlon och jag för-
söker att träna med honom 

då jag har tid. Snart stun-
dar träningsläger på Furte-
ventura, men jag kommer 
nog tillbringa mest tid vid 
poolen misstänker jag. Jag 
har emellertid bestämt mig 
för att cykla Vätternrundan i 
år plus att jag ska springa Gö-
teborgsvarvet.

Susanne Ljungskog med-
verkar i vårens omgång av 
SVT:s Mästarnas mästare. 
Tolv tidigare idrottsstjärnor 
gör upp om den åtråvärda 
titeln.

– Inspelningen skedde i 
Ungern och det var ett fan-
tastiskt äventyr. Det var roligt 
att få träffa idrottare från 
andra sporter som tävlat på 
samma höga nivå. Man får 
någon sorts samhörighet som 
är svår att beskriva. Det var 
trevligt att få uppleva deras 
minnen och berättelser. 

Var det någon av delta-

garna som du fick extra bra 
kontakt med?

– Jag delade rum med 
Victoria Sandell-Svens-
son, som var jättetrevlig. 
Sedan var det extra kul att få 
träffa min gamla idol Pernil-
la Wiberg. ”Pillan” blev det 
eftersom hon alltid var bäst 
när det gällde.

När tramporna på Susan-
ne Ljungskogs cykel stannat 
och musiken tystnat tacka-
de Michael Svensson, verk-
samhetschef för kulturen i 
Ale kommun, alla inblanda-
de parter för kvällens under-
hållning.

– Det var fantasieggande, 
gränsöverskridande och den 
sista kvarten också fysiskt på-
frestande, sade Michael och 
applåderade aktörerna.

Tyvärr kom bara ett 50-tal 
personer till Bohushallen, en 
klar missräkning. Att förlägga 

konserten till en fredagskväll 
var inte rätt beslut. Här var 
arrangören ute och cyklade…
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Har du blivit sämre på att festa bara för att du passerat den 

aktningsvärda åldern av 33 år? Knappast. Faktum är att du nu kan 

spela i en alldeles egen liga när det gäller att roa sig.

Fredagen den 16 mars öppnar Hatt Club 33 för alla i Kungälv med 

omnejd som undrar var de kan släppa loss utan att möta sina 

vänners barn på dansgolvet. Inträde, för- och varmrättsbuffé, 

kaffe och garderob kostar 225:-. Kan du hålla dig till efterinsläppet 

klockan nio så betalar du bara 150:-.

I Fontin blir det Tompas populära schlagerbar, på stora scenen 

spelar PS Live och Magnus Andersson är kvällens Dj.

Välkommen hit och visa hur man gör när man har en trevlig kväll.

För dig som  
har åldern inne.
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Firad världsstjärna återvände till Ale
– Susanne Ljungskog medverkade i cykelkonsert
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Den tvåfaldiga världsmästarinnan, Susanne Ljungskog, var tillbaka i Ale då hon i fredags 
kväll utgjorde dragplåstret för Girot i Ale, en cykelkonsert komponerad av Mikael Forsman. 
Arrangemanget ägde rum i Bohushallen.

Fantasieggande musikunderhållning i Bohushallen.


