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SURTE. Fokus, styrka, 
balans och en rejäl por-
tion mod.

Det är vad som krävs 
för att våga sig ut i 
skogen på en trial.

Emelie Andersson, 15 
och Linnéa Björkdahl, 
16 hittade tidigt sin 
passion för motorsport 
och just nu laddar de 
inför VM i Schweiz.

Tre gånger i veckan tränar de 
på Klevebergsbanan i Surte 
och med bara två veckor kvar 
till VM i Schweiz gäller det att 
ligga i. Där kommer Emelie 
Andersson från Kungälv och 
Linnéa Björkdahl från Alafors 
att delta i två individuella del-
tävlingar samt ett lag-VM för 
Sverige. 

– Det här är vad man längtat 
efter sedan vi började köra för 
sex, sju år sedan. Man känner 
sig glad, nervös och taggad på 
samma gång, säger Linnéa. 

De är de enda tjejerna i 
Ale Trial klubb, som är en del 
av nykterhetsförbundet Ale 
MHF Ungdom, och ribban 
har de satt högt. 

– Vi vill komma så långt som 
det bara går, säger Emelie.

Minnet viktigt
I trial handlar det inte om att 
köra fort utan istället om pre-
cision och styrka. Med hela 
motorfordonet hoppar de 
mellan stenar, balanserar mot 
träd och kör på branta berg. 
Sporten går ut på att ta sig 
fram på en terrängbana utan 
att sätta ner fötterna eller på 
annat sätt ta stöd. Under en 
tävling kan de köra 30 banor 
på 4,5 timma. 

– Det gäller att tänka hela 
tiden för att komma ihåg de 
olika momenten och den 
första banan är alltid värst, 
men man får verkligen en 
riktig adrenalinkick när man 
klarar det, säger Linnéa. 

Största utmaningen
Eftersom de inte kommer upp 
i så höga hastigheter är inte 
risken för allvarliga olyckor 
lika stor, men några skråmor 
får man ändå räkna med. 

– Jag har fått en spricka i 
revbenen tre gånger när jag 
ramlat, men det har inte varit 

någon fara direkt, berättar 
Linnéa.

Den 18 september bär det 
av till VM i Schweiz, som 
blir den största tävlingen de 
någonsin deltagit i, och tje-
jerna är taggade. 

Som en bra uppvärmning 
kommer de redan nästa helg 
att delta i SM som anordnas 
av hemmaklubben på Kleve-
bergsbanan. 

Aletjejerna siktar högthögt
– Emelie och Linnéa laddar 
inför trial-VM i Schweiz

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ROADDUST MANAGEMENT GROUP presenterar stolt hösten 2012

lör 27/10 kl. 19.30
FLAMINGOKVINTETTEN  
(fåtal bilj kvar) Sista jubileumskon-
serten - sen e de slut!
Stenhammarsalen - Göteborg
Bilj: Konserthusets kassa 031 - 
7265310 * samt www.gso.se

sön 23/9 kl. 19.30
ÖSTEN MED RESTEN  
i föreställningen
Raringar & Tiggare där man hyllar
HOOTENANNY SINGERS
Mimers Hus - Kungälv

lör 29/9 kl. 19.30
THE SPOTNICKS -  
-THE FINAL TOUR
En era är över - ridån går ner för 
sista gången!
Mimers Hus - Kungälv

sön 7/10 kl. 18.00
GOODTIMES -  
EN 70 TALSSHOW I TIDEN...
..med The GoodTimes All Star Band
Följ med kärleksparet genom 70-ta-
let och dess musik.
Mimers Hus - Kungälv

lör 3/11 kl. 15.00
FOLK OCH RÖVARE 
I KAMOMILLA STAD
Succén från Oscarsteatern nu sedd  
av över 500 000 personer -  
rekord för barnteater.
Mimers Hus - Kungälv

fre 9/11  kl. 19.30
SHINE ON  
- A TRIBUTE TO PINK FLOYD
Mäktig Europapremiär och genrep  
där pressen skriver... “Kan endast  
jämföras med originalet” (NWT)
10 personer och surroundljud
Mimers Hus - Kungälv

Samtliga biljetter förutom* säljes via Ticnet.se - 077 170 70 70
Konsertinfo: www.roaddust.se

sön 28/10 kl. 19.30  
THE SPOTNICKS  
-THE FINAL TOUR
En era är över - ridån går ner för 
sista gången!
Stenhammarsalen - Göteborg
Bilj: Konserthusets kassa 031 -7265310 
* samt www.gso.seTeaterföreningen uppmärksammar Strindbergsåret 

med att ge en av Strindbergs mest spelade dramer  
Fröken  Julie i Svenska Teatern/Stockholms 
uppsättning. I midsommarnattens förtrollande 
stämning  med doft av erotik förförs fröken Julie 
av betjänten Jean.

FRÖKEN JULIE SVENSKA TEATERN

Biljetter på biblioteket i Nödinge
Vuxen 220 kr, scenpassrabatt 50 kr. Ungdom 120 kr.

TEATERN,
ALE GYMNASIUM

ONSDAG 26 SEPTEMBER
KL 19.00

NYPREMIÄR!

Emelie Andersson och Linnéa Björkdahl kör 
trial tre gånger i veckan på Klevebergsbanan.

Tjejerna tränar för fullt inför sitt första VM, som går i Tjejerna tränar för fullt inför sitt första VM, som går i 
Schweiz om två veckor.Schweiz om två veckor.
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N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

Bohus IF bordtennis
Sugen på att spela bordtennis?

Bohus IF drar igång bordtennisträningen igen. 
Vi startar upp den 13 september och kommer att köra 
våra träningar precis som förra året i Bohus Idrottshall. 

De tider som gäller är:
• Lågstadiet tränar på torsdagar mellan kl 18.00-19.00

• Mellanstadiet och uppåt tränar på torsdagar 
mellan kl 19.00-20.00

Är du som förälder, farmor, morfar eller syskon sugen 
på att hjälpa till som ledare eller tränare är du förstås 

också hjärtligt välkommen.


