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ÄLVÄNGEN. Nyli-
gen plockade Ale Aero-
bic & Dansstudio hem 
inte mindre än tio medal-
jer på årets första deltäv-
ling i Svenska Cupen i Ae-
robic Gymnastics. Det blev 
sex guld, två silver och två 
brons innan dagen var över. 

Nu ligger siktet mot 
nästa deltävling, denna 
gång är det en Stockholms-
klubb som står för arrang-
emanget. Den 14 april bär 
det av mot Stockholm, med 
en hel busslast gymnaster 
och hejaklack.

– Man vågar väl knappt 
hoppas på att det ska gå 

lika bra som sist, efter det 
superresultat som klubben 
fick då, men visst kan man 
hålla tummarna, säger leda-
ren UllaKarin Othzén.

Tjejerna ligger nu i hård-
träning för att göra ytterli-
gare förbättringar i sina täv-
lingsprogram, för att helst 
vara ännu lite vassare när 
det är dags för nästa tävling.

– Fast viktigast av allt är 
egentligen att alla får sin 
chans och att alla får en 
rolig upplevelse tillsam-
man, avslutar UllaKarin 
Othzén.

JONAS ANDERSSON

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           142
2. Torsten Johansson/Tage Jonsson 141
3. Nils Lindström/Stig Christiansson   122
    Åke Wänström/Conny Törnberg    122Ale Aerobic & Dansstudio tar sikte på StockholmAle Aerobic & Dansstudio tar sikte på Stockholm

Ale Aerobic & Dansstudio hade stora framgångar på årets Ale Aerobic & Dansstudio hade stora framgångar på årets 
första deltävling i Svenska Cupen. Den 14 april åker truppen första deltävling i Svenska Cupen. Den 14 april åker truppen 
till Stockholm och den andra deltävlingen.till Stockholm och den andra deltävlingen.
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Träningsmatcher
KFS Prespa Birlik – Ahlafors 1-0 
(0-0)

Faltveit – Edet FK 4-2 (2-1)
Mål EFK: Marcus Olsson 2.

Gerdsken- Älvängen 1-2 (0-1)
Mål ÄIK: Niklas Pålsheden, Jonatan 
Franzén.

Herrljunga – Skepplanda 0-2 (0-1)
Mål: Svante Larson, Jonathan 
Svensson.

Damer division 3
Ale Basket – Länghems BK 58-43
Ale Basket – GKIK 65-49

Varberg 15 24
GKIK 14 22
Ale Basket 14 22
Kullavik 14 8
Lundby 15 6
Länghem 15 6

Sluttabell
Division 3 västsvenska västra
Rosendals IK 18 158 34
Fjärås HK 18 146 34
Rya HF 18 31 22
Särökometerna 18 9 20
Västra Frölunda 18 -5 20
Hisingen/THK 18 16 17
IK Baltichov 18 -41 11
Kärra HK 18 -8 10
Ale HF 18 -44 8
BK Banér 18 -262 4
Division 2 västsvenska västra dam
Bjurslätt 18 148 31
Alingsås HK 18 103 29
Borås HK 18 22 24
Drott 18 73 23
IK Baltichov 18 15 20
Nödinge SK 18 -10 17
Torlanda HK 18 10 16
HP Warta 18 -46 14
Ulricehamn 18 -143 4
HP Kongelf 18 -172 2

Division 1 södra damer sluttabell

Warberg IC 22 149 58
IK Södra Dal 22 77 52
Älvstranden 22 49 52
Fröjereds IF 22 1 40
Kalmarsund 22 27 36
Pixbo Wallenstam 22 -7 31
Hovshaga 22 -3 28
Olofströms IBK 22 -20 27
Malmhaug 22 -39 22
Tvååkers IBK 22 -48 19
Jönköping 22 -74 17
Ale IBF 22 -112 5

Ale IBF:s herrar slutade på en 
åttondeplats av tolv lag i division 2 
Göteborg. Pixbo Wallenstam vann 
serien före Förlunda IBK.

Ett hjärtestort tack till alla 
barn och vuxna, föräldrar, 
lag och ledare, tjejer och 
gubbar för er insats i sam-
band med vår gemensamma 
arbetsdag på Forsvallen. 
Tillsammans var vi ett 60 
tal och Ni gjorde ett mycket 
gott arbete över allt. Hän-

diga tjejer målade fönster, 
dörrar, stolpar. Gubbar 
som målade klubbhuset, 
rev staket och byggde nya. 
Tjejer som städade och 
tvättade hela huset invän-
digt med alla tillbehör. 
Det gjordes också en ny 
provisorisk bouleplan. Det 

städades, röjdes,  bars och 
kördes ris till påskelden  
som är riktigt stor. Kios-
ken renoverades, burkar 
pantades med god vinst. Vi 
fick gjort färdigt gymmet 
och ställt in alla maskiner 
på plats, ett arbete som har 
gått otroligt snabbt. Snart 

kommer invigningen. Detta 
var vår första gemensamma 
arbetsdag som kommer att 
bli en tradition och en upp-
levelse för alla som vill vara 
med och ha roligt. Återigen 
ett hjärtestort tack till er 
alla, ingen glömd. 

Skepplanda BTK

NÖDINGE. Handbollen 
är på offensiven igen.

Rekryteringsprojek-
tet Seven Heaven har 
vänt en negativ trend.

– Nu ser vi äntligen 
att antalet anmälda lag 
ökar igen, säger Yvonne 
Sandgren, kanslichef på 
Göteborgs Handbolls-
förbund.

2007 konstaterade Göte-
borgs Handbollsförbund att 
rekryteringen av nya hand-
bollsspelare gick trögt i flera 
av föreningarna. Det var dags 
att på allvar anta utmaningen 
att vända trenden. Med stöd 
av Idrottslyftet formades ett 
koncept för att locka barn i 
årskurs ett att intressera sig 
för handboll. Sju förening-
ar valdes ut som testpiloter, 
varav Nödinge SK var en. 

– I ett första skede är vi 
från förbundet med och hjäl-
per klubbarna ute i skolorna. 
Idag är till exempel Nödinge 
SK helt fristående och sköter 
allt själva. Hemligheten är 
att vara ute fysiskt i klass-
rummen. Det fungerar inte 
längre att skicka ut en lapp 
till eleverna, berättar Yvonne 
Sandgren.

Fram till att barnen fyller 
tio år är det minihandboll 
som gäller. Den spelas tvärs 
över hallen och först efter 
tre år spelas det handboll på 
stor plan. I söndags var det 
ett Seven Heaven samman-
drag för mixade lag i Nöding-
es gamla sporthall.

– Här räknas inga mål, 
knappt steg heller. Det ska 
bara vara kul att spela. För-
bundet ställer upp med 

domare och all administra-
tion runt eventet, berättar 
NSK:s Glenn Tagge.

Ha en bra verksamhet
Mölndal, Kortedala, Red-
bergslid, Backa, Bjurslätt och 
Nödinge deltog i samman-
draget. Energin gick inte att 
ta miste. Handboll verkade 
vara det roligaste på jorden. 
Inte blev det sämre av att för-
bundet sponsrade deltagarna 
med festis och bulle. Att få 
fler att spela minihandboll 
innebär inte med automatik 
att sporten får fler utövare på 
seniornivå.

– Sen handlar det om att 
föreningen måste ha en bra 
verksamhet som ungdomar-
na trivs i. Vi har inga Bengan 

Boys längre som marknads-
för sporten, utan vi får hitta 
våra egna knep för att göra 

handbollen poppis. Vi är helt 
klart på rätt väg och det är un-
derbart att se över 100 barn 

Handbollen har vänt trenden
– Nu ökar antalet 
lag igen!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Minihandboll syntes vara rik-
tigt kul.

Engagerade föräldrar såg de blivande handbollsstjärnorna ta sina första stapplande steg.

Ett hjärtestort tack från SBTK

spela minihandboll. Dessut-
om finns här många engage-
rade föräldrar som vi också får 
en värdefull kontakt med, av-
slutar Yvonne Sandgren som 
var mycket nöjd att samarbe-
ta med Nödinge SK.


