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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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Drygt 140 spelare ställde 
upp i årets upplaga av ICA 
Slaget, som avgjordes på 
Kungsgården i Alvhem på 
självaste nationaldagen. Del-
tagarna var uppdelade i två 
tävlingsklasser. I A-klassen 
gick segern till Philip Kock 
(till höger). Även i B-klassen 
var det en hemmaspelare 
som drog det längsta strået 
i Kenneth Browall.

Philip och 
Kenneth segrade 
i ICA Slaget

SÄVEDALEN. Lördagen 
den 2-3 juni deltog friidrot-
tare från Bohus IF på Säve-
dalsspelen och de genom-
förde den med klart godkänt 
betyg. Det var många per-
sonbästa och bra placering-
ar av Isa Larsson, Linnea 
Persson, Astrid Ahlberg, 
Markus Menander och Jo-
nathan Norrman.

Det var två aktiva som 
hamnade på topp tre-pla-
ceringar och det var Leo 
Carlsson som på kula tang-
erade han sitt personbäs-
ta till 6,16 m och blev trea 
i P9 samt satte han ett nytt 
personrekord på 60 m med 
tiden 9.90 sekunder och 
kom på fjärde plats i P9. 

Elina Fagerström gjorde 
ännu ett kanon lopp på 60m 
F9 och blev 2:a med den 
fina tiden 9.84 sekunder.

Samtidigt som Sävedals-
spelen pågick så genom-
fördes en terrängtävling i 
Skatås, Salomon Trail Tour. 
Där deltog Emma Krantz 
(7år) och hon blev trea i 
F12-klassen på 2,5 km.

På Nationaldagen var det 
20 friidrottare från Bohus IF 
som deltog på Edetspelen i 

Lilla Edet. Denna fantasis-
ka dag regnade det fina re-
sultat i form av personbäs-
ta och placeringar. Hela 13 
förstaplaceringar, 11 andra-
placeringar och 10 tredje-
placeringar. Markus Mena-
der gjorde ett bra person-
bästa i spjut, Jonathan Norr-
man vann höjd P9 på ett 
härligt och förtjänt person-
bästa, 96 cm.

Det är underbart att se 
alla dessa aktiva kämpa, 
skratta och heja på varandra 
och när de fick ta emot sina 
medaljer på prispallen (alla 
som deltog fick en medalj) 
så kunde de knappt stå kvar. 
De hade bråttom att springa 
iväg till sina föräldrar för att 
visa sin medalj. En härlig 
och sann glädje som visar 
hur härlig idrotten är.

Nu på lördag åker Bohus 
IF friidrott med en egen 
buss upp till Lilla Vänerspe-
len i Lidköping. Tävlingen 
är både en individuell och 
lagtävling, så nu ska vi visa 
att friidrottsklubben från 
Ale inte är att ”leka med”.

Per Carlsson
Bohus IF Friidrott

Tävlingsframgångar för 
Bohus IF:s friidrottare

Bohus IF:s gulsvarta löpare Hugo Fagerström och Gustav 
Hägg kämpar om förstaplatsen.

Välkommen ombord
REDERI DALSLANDIA 
www.dalslandia.com

Unna er en tur på vackra  
Dalslands kanal med  

M/S DALSLANDIA

Turlista 18/6 - 25/8.  
Restaurang ombord.

RING FÖR BOKNING:  
0530-310 27, 070-66 59 603.

STENUNGSUND. Ahla-
fors IF håller undan i 
division tre, men mar-
ginalen är nu minsta 
möjliga.

Förlusten mot Ste-
nungsund gjorde att 
både jagande Mellerud 
och IFK Trollhättan 
knapade in.

– Nu väntar tre otro-
ligt viktiga matcher 
innan sommarupp-
ehållet och det är 
ingen hemlighet att 
vi behöver få med oss 
lite poäng, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson.

Med ett mål tillgodo är fort-
farande Ahlafors IF ovanför 
kvalstrecket. Det fanns för-
hoppningar om poäng i lör-
dagens bort-
amöte med 
Stenungsunds 
IF, men i den 
25:e spelmi-
nuten var det 
ridå ner. Kajin 
Talat räddade det egna målet 
från påhälsning genom att 
använda handen. Straff och 
rött kort. Strax före paus-
signalen gjorde hemmalaget 
också 2-0.

– Det var tungt fast vi kom 

överens om att hålla nollan i 
andra halvlek, trots en man 
mindre. Killarna visade åter-
igen stort hjärta och kunde 
kliva av matchen med hedern 
i behåll. Tyvärr lyckades vi 
inte trycka in ett par bollar, 
men defensivt var vi fenome-
nala, sa en ändå nöjd Lars-
Gunnar Hermansson.

På lördag kommer serie-
ledande Skoftebyn på besök 
på Sjövallen. Ingen lätt mot-
ståndare.

– Årets topplag är inte lika 
bra som i fjol. Vi har alla möj-
ligheter att ta poäng här. Vi 
möttes i en träningsmatch i 
vintras och förlorade förvis-
so med 4-2, men vi var ab-
solut inte utspelade. Jag har 
en positiv känsla inför det här 
mötet. Fast vi måste få tillbaka 
några av våra skadade spelare 

och det tror 
jag att vi får, 
menade L-G 
och hänvisa-
de till Peter 
Antonssons, 
Sebastian 

Hällbäcks, Martin Johans-
sons och Rasmus Johans-
sons frånvaro.

Sedan väntar två derby-
matcher mot Edet FK som 
hittills har skrapat ihop fyra 
poäng mer än gulsvarta AIF.

– Edet har jag bra koll på. 
Det kommer bli tuffa matcher 
och vi har revansch att fordra 
från i fjol. Får vi bara komma 
till spel med ordinarie man-
skap och en bänk som ger oss 
lite alternativa uppställning-
ar kommer vi att kunna bjuda 
bra motstånd.

Hur går det för Sverige 
i EM?

– Ja du, det är en bra fråga. 
Det ska hur som helst bli väl-
digt roligt. Det känns som att 
det börjar på riktigt nu, svarar 

Hermansson två timmar före 
Sveriges avspark.

Ny tung förlust för AIF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Johan Elving krigade som vanligt duktigt på mitten, men 
denna gång gav kampen ingen belöning. AIF föll med 2-0 
borta mot Stenungsund.       Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Stenungsund – Ahlafors IF 2-0 (2-0)

16 – 17 juni
Dressyrtävling

14 juni
Sommarens

dagläger startar

20 juni
Ridskolan slutar
för denna termin

29/6 – 1/7
3-dagars hopptävling 

för ponny upp till 
nationell nivå

6 – 8 juli
3-dagars hopptävling 

för häst upp till 
nationell nivå

13 augusti
Ridskolan

startar igen inför 
höstterminen
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Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND
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– Nu är det läge för 
gulsvart att ta poäng


