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Nybörjargrupp 
för barn (ponny) 
fredagar 18.25 

startar upp 
inom kort. 

Intresseanmälningar 
tas emot för att 
eventuellt starta 

fler grupper.

Ströplatser finns för 
både ponny och häst.

Vecka 44 
Höstlovsläger

Onsdag-torsdag
1-2 platser 

kvar i vuxen/
nybörjargruppen.

9/12 Lussehoppet

WWW.AJRK.SE 
ELLER 031-982500

MAIL AJRK@TELIA.COM

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

Hösten 2012

Sedan hösten förra året har 
Bohus IF återigen en bord-
tennissektion. Förra säsongen 
blev det inget seriespel utan 
det var ett prova på-år med 
enbart träning. Till denna 
säsong har vi anmält ett lag 
till seriespel för åldersgrup-
pen 2000 och yngre. Just nu 
har föreningen en verksamhet 
som består av runt 20 killar 
och tjejer som tränar en dag i 
veckan. Barnen är från 12 år 
och nedåt. 

I helgen som gick var det 
dags för premiär och vilken 
premiär det blev! Seger med 
5-0 i matchen mot Rome-
landa, utan att tappa ett enda 
set. I laget ingick Maximus 
Nordgren, Anton Rydén, 
Anton Henriksen och 
Erik Börjesson. Med detta 
i ryggen, ser vi fram emot 
kommande DM-tävling 
och förhoppningsvis blir 
det framskjutna placeringar 
även i Propagandetouren 
(tävlingsserie för nystartade 
föreningar).

Det var ett nervöst gäng 
som anlände till Ex-huset i 
Göteborg för att spela årets 
första match, men efter en 
bra uppvärmning så släppte 
all spänning och alla fick ner-
verna under kontroll, både 
spelare och ledare.

Tyvärr blev dagens andra 
match inställd då motstån-
darna inte dök till matchen. 
Vi kommer att möta dem 
inom de närmsta veckorna. 
Trots dagens fantastiska resul-
tat, kommer det att ske för-
ändringar i laguppställning. 

– Med tanke på den breda 
trupp vi har kommer vi att 
rotera i laget och låta alla som 
vill spela matcher göra det, 
säger chefstränare Annica 
Svensson. 

– Med den uppslutning 
vi har på träningarna nu, 
kommer vi med stor sannolik-
het anmäla fler lag till vårens 
seriespel, avslutar Annica 
Svensson.

 ❐❐❐

Storseger för BIF i 
seriepremiären – 5-0!

NÖDINGE. Ale IBF:s 
damer imponerar.

I lördags togs tredje 
raka segern och nu top-
par laget tabellen.

Vi har en trupp med 
bara vinnarskallar, sä-
ger årsfärske tränaren 
Jan Pettersson.

Landvetters IBK hade ing-
enting att sätta emot när 
lagen drabbade samman i Ale 
gymnasium. Det tog förvisso 
en kvart innan hemmalaget 
fick hål på 
gästerna, men 
sedan ramlade 
målen in i en 
strid ström.

– Det var en 
stabil laginsats och det spelar 
för tillfället ingen roll vilka 
tjejer som är inne på plan. 
Ingen faller ur ramen, utan 
samtliga spelare levererar. 
Alla vill vinna och spelar med 
en härlig energi, säger Jan 
Pettersson nöjt.

Framåt är det flera for-
mationer som visar fina 
takter, bakåt har laget ännu 
inte satts på prov fast om en 
dryg vecka väntar toppmöte 
med IBK Göteborg (onsdag 
31/10).

– Då får vi ett kvitto på vart 

vi står rent försvarsmässigt. 
Det har varit en perfekt start 
för oss. Tjejerna behövde ett 
par vinster, då det var lite 
ont om den varan i fjol. IBK 
Göteborg tillhör seriefavo-
riterna och ett bra resultat 
där skulle betyda mycket, 
säger Jan Pettersson som likt 
alla andra hade svårt att lyfta 
enskilda individer före andra 
i segermatchen.

– Det är underbart när 
alla visar attityd och är del-
aktiga i vinsten. Det känns 

skönt att vi är 
obsegrade och 
kan vi förlänga 
den sviten ett 
par matcher 
till slipper vi 

”måstematcher”. Då kan vi 
spela med lugn och ro hela 
vägen.

Jennie Hedberg gjorde 
både första och sista målet 
för dagen. Tillsammans 
med högerbacken Caroline 
Ekblad och forwarden Leo-
resa Haklaj tillhörde hon 
lagets absoluta toppar. Ale 
IBF:s kollektiv präglas av fart 
och fläkt samt en vinnarmen-
talitet av bästa märke som 
kan bli svår för motståndarna 
att övervinna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Jubel i Ale IBF. Vinnarskallarna i Ale gymnasium kommer bli 
svårslagna i årets division två för damer.

Jennie Hedberg. Ales skickliga center noterades för både 
första och sista målet i segermatchen mot Landvetter.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Landvetter IBK 6-1 (2-0,2-1,2-0)

Ale IBF:s damer i serieledningAle IBF:s damer i serieledning

Surte BK på gång igen
Bandy säsongen startade bra 

för ungdomslaget P11.
Första bandycupen slutade vi på en 

tredje plats på lördagen.
Därefter så åkte laget till Lidköping där man tog 

hem hela cupen och gick obesegrade hela vägen.

Grattis till er killar!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

ALE. Älvängens IK och 
Nol IK hoppades på 
framgångar i division 
6D Göteborg.

Dessa uteblev.
Nödinge SK blev 

bästa Alelag i sexan 
med en fjärdeplats.

Fyra klubbar från Ale var 
med och tampades i samma 
division sex serie. Att Surte 
IS FK skulle få det tuffast var 
ingen vild gissning. Laget 
slutade näst sist, men det 
beror på att Cruz Azul IF 
drog sig ur serien så någon 
fara för kontraktet fanns 
inte. Nol IK och Älvängens 
IK kom väl rustade till årets 
seriespel. I ÄIK hade Peter 
”Erra” Eriksson fått för-

troendet som tränare och det 
blev också en del matcher för 
ex-ängeln. Däremot var det 
ont om segrar, bara åtta vin-
ster på 20 spelade matcher 
var en kraftig felräkning. 
Laget som skulle vara med 
i topp-tre hamnade till sist 
på en blek sjätteplats. Ännu 
sämre gick det för Peter 
Karlssons herrar i Nol. 
Hälften av matcherna förlo-
rade nolarna och en sjunde-
placering var långt ifrån vad 
förhandstipsen sa.

Enda ljuspunkten i 
Alesexan var Nödinge SK. 
Rutinerade tränaren Bengt 
Almqvist hade fullt upp att 
få ihop spelare till ett helt 
lag, men skam den som ger 
sig. Bengt lyckades till och 

med att gjuta mod i de som 
ställde upp – NSK slutade på 
en hedersam fjärdeplats och 
förlorade bara sju av match-
erna.

I derbyligan kan konsta-
teras att Nödinge inte förlo-
rade mot något av Alelagen, 
däremot blev det oavgjort i 
fyra av lagets sex derbymat-
cher. Älvängens IK vann der-
byligan med tre segrar och 
bara en förlust – denna kom 
mot just Nödinge SK.

Samtliga Alelag får ta 
nya tag i sexan nästa år, det 
blir många derbyfester att 
se fram emot igen. Vad som 
händer på tränarfronten rap-
porterar vi om nästa vecka.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Sluttabell Division 6 D Göteborg
FC Komarken 20 35 45
Bosna IF 20 32 42
Säve SK 20 19 39
Nödinge SK 20 8 31
IK Zenith 20 8 31
Älvängens IK 20 13 30
Nol IK 20 12 26
Hyppelns IK 20 -4 24
Tuve IF 20 -9 20
Surte IS FK 20 -54 16
Färjenäs IF 20 -60 9

Alelagen underpresterade i sexan
– Nödinge SK enda undantaget


