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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.

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

INNEBANDY

BANDY

FOTBOLL

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Billingsfors IBK 11-6 (5-1, 
2-2, 4-3)
Mål Ale: Oscar Frii 5, Emil Rydén, 
Mattias Ögren, Jimmie Gustafsson, 
Fredrik Herlogsson, Martin Eriksson, 
Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Oscar Frii 3, Martin 
Eriksson 2, Emil Ryden 1.

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – IBK Göteborg 2-10 
(1-1,0-4,1-5)
Mål Ale: Angelica Andréasson, Sofia 
Adolfsson. Matchens kurrar: Sofia 
Adolfsson 3, Cecilia Isberg 2, Ang-
elica Andréasson 1.

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Onsdag 7/11 - Ale gymnasium

D jun 19:30 Nödinge - Sävehof

Lördag 10/11 - Ale gymnasium
F00 11-16 Newbody Cup, 6 matcher

Söndag 11/11 - Nödinge sporthall
P02 13:00 Nödinge - Kungälv
F00 14:00 Nödinge - Kärra

Premiär stundar för Surte Bandy

På fredag stundar seriepremiär för Surte BK hemma mot Otterbäcken i Ale Arena. Återstår 
att se om tränaren Robert Holmén och övriga i ledartrojkan har anledning att dra på smil-
banden efter matchen.

BOHUS. På fredag är 
det bandypremiär i Ale 
Arena.

Surte BK tar sig an 
Otterbäcken i division 1 
västra.

Ett tidigt toppmöte 
om expertisen får be-
stämma.

En lång väntan är över. Gen-
repet mot Målilla (4-4) var 
den sista av åtta träningsmat-
cher och krönte också en tuff 
träningsperiod för Surte BK:s 
herrar.

– Vi har kört hårt och kil-
larna har svarat bra. Uppslut-
ningen på träningarna har 
varit suverän, säger Surteträ-
naren Robert Holmén.

Mot Målilla fanns det 
mycket som såg bra ut i spelet, 
men en klar 4-2-ledning gick 
dessvärre förlorad.

– Jag har inte varit särskilt 
fokuserad på resultatet, utan 
min koncentration har legat 
på åkvägar och positionsspel. 
Det har börjat se allt bättre ut. 

Det som återstår nu är egent-
ligen effektiviteten och spelet 
på den sista tredjedelen, säger 
Holmén.

Otterbäcken, Kålland och 
Surte tillhör enligt honom 
seriens främsta lag, åtmins-
tone enligt det som är känt i 
dagsläget.

– Jag måste erkänna att jag 
inte har full koll på alla seriens 
lag, men vi har helt klart en 
trupp som ska hävda sig. Det 
blir en bra värdemätare på 
fredag och riktigt kul med en 
kvällsmatch, säger Holmén.

Surte har till stora delar ett 
nytt lag och namnen publi-
ken bör ha extra koll på i år är 
Olle Smedberg och Henrik 
Jönsson.

– Den sistnämnde är ett 
härligt nyförvärv från Nässjö 
som säkert kommer att göra 
en hel del mål för oss. Sedan 
tror jag att Jens Samuels-
son kommer att få sitt stora 
genombrott, avslutar Robert 
Holmén.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SKEPPLANDA. Nu på lördag fi rar 
Skepplanda simhall 40 år.

Fri entré till badet, fi ka och gratis 
simborgarmärke utlovas.

Frank Olofsson har varit med se-
dan starten och det han inte vet om 
Ales enda simhall, det vet ingen.

Många är de alebor som tagit sina första simtag 
i Skepplanda simhall, köpt godis i kiosken vid 
entrén och kämpat de 200 metrarna för det 
åtråvärda simborgarmärket.

1972 byggdes hallen på uppdrag av kom-
munchefen i dåvarande Skepplanda kommun, 
Einar Torstensson. 

Det berättar Frank Olofsson där vi står vid 
bassängkanten. Han har jobbat som badvakt i 
Skepplanda simhall i 40 år och har följt flera 
generationer alebor genom simundervisningen.

– Jag har alltid trivts bra här, man träffar så 
mycket människor och det är ett trevligt jobb. 
Dessutom har jag nära till jobbet och det är en 
fördel eftersom man jobbar mycket helger och 
kvällar. Jag tycker att fritiden är värd mycket 
och skulle man jobba någon annanstans får man 
räkna med restimmar. 

Sammanlagt är de fem anställda plus en som 
går på timmar och de jobbar tvåskift för att 
täcka upp från tidig morgon till sen kväll. Det är 
mycket som ska göras på en dag och arbetsupp-
gifterna är minst sagt varierande, allt från att 
vakta bassängen till att städa och stå i kiosken. 

– Det har som tur är, peppar peppar, aldrig 
skett någon allvarlig olycka i bassängen på alla 
dessa år, säger Frank och blickar ut över bas-
sängen som denna kväll är full av höstlovslediga 
barn. 

Aldrig tomt
Det är knappt att 25-metersbassängen är tom 
en minut under öppettiderna. Om inte simsko-
lan är igång eller skolklasser har bokat in sig, 
så är det föreningar som Alesimmarna, Mor-

gonbadarna eller Sim och Trim i Hålanda som 
håller till i vattnet. Varmbadet på torsdagarna 
uppskattas av såväl särskolan, pensionärer och 
funktionshindrade som barnfamiljer. 

– Varje vecka har vi 100 barn i simskola och 
på sommaren är det lika många på en tioda-
garsutbildning, säger Mikael Staaf, som också 
arbetar i simhallen. 

Jubileet kommer att firas nu på lördag och då 
bjuds det på gratisbad, fika och simborgarmär-
ken. Under dagen gästas hallen även av Barbro 
Andersson och Bror Andersson, som båda 
liksom Frank Olofsson, var med då det begav 
sig i början av 70-talet.

Skepplanda simhall fyller 40 år
Frank Olofsson (t.v.) har jobbat i Skepplanda simhall i 40 år. Här tillsammans med kollegan 
Mikael Staaf. 
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- Älska handboll

www.klubben/alehf

Älvängen

Sponsorer:

Välkomna!

MATCHER 
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

Onsdag 7 november
 P 00 18.00 Ale HF - Alingsås
D div 5 18.50 Ale HF - Sport

EL FIXARNA I ALE

g
TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ALE-hallens träningsserie, 
omgång 1:
Surte IS – Ale United 5-14
Nol IK – Skepplanda BTK 4-4
Nödinge SK – Älvängens IK 9-4

Träningsmatch
Surte BK – Målilla 4-4

Hörselskadades Riksförbund

Svårt att
höra?

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se


