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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

Nu är badmintonsäsongen i full gång. Det 
är tävlingar i stort sett varje helg och Vårvin-
dens spelare är väl representerade i såväl elit-
tävlingar som på breddtävlingar. Vår huvud-
tränare Mats-Lennart Hansson har kört 
tufft med sina adepter under hela sommaren 
(4:a gånger i veckan) och framgångarna har 
inte låtit vänta på sig.  De senaste två veck-
orna så har Åbyslaget och Kaparslaget gått av 
staplen. Här kommer en kort redogörelse av 
Vårvindens framfart.

Värt att notera är att i Kaparslaget så vann 
Vårvinden priset för bästa klubb. Nästa helg 
så spelas en deltävling i Wilson Junior Tour 
i Småland. Vi önskar våra duktiga ungdoms-
spelare ett stort lycka till när Sverige-eliten 
skall drabba samman i de Småländska sko-
garna. Spelplatserna är Jönköping, Tranås 
och Sävsjö. Prova du också på badminton! Vi 
finns i Alelyckan. Besök vår hemsida för mer 
information.     ❐❐❐

Vårvindens badminton 
är i slaget!

ÅBYSLAGET

HSU15 1a  Fredrik Longnell
DSU15 1a Sofi a Olsson
DSU15 3a Jennie Kornesjö
Mixed U15 3a Sandra Kristensen/Simon Johansson
HDU15 3a Fredrik Longnell/Linus Olsson
HSU17 1a Alexander Landberg
HSA 3a David Scott
HDB 3a Linus Lilja/Oskar Eklund
Mixed C 1a Sofi a Olsson/Alexander Landberg
DDU15 2a Sofi a Olsson/Madeleine Sölvenäs Kaparslaget
DSU15 1a Sandra Kristensen
DDU15 1a Sandra Kristensen/Josefi n Ekelöv
DSU17 1a Jennie Kornesjö
HSB 3a Roger Fogelstrand
DSB 3a Sofi a Olsson
HDB 1a Linus Lilja/David Gardell
DDB 3a Sofi a Olsson/Jennie Kornesjö
HSC 1a Alexander Landberg
HSC 3a Christer Pihlgren
HDC 3a Christer Pihlgren/Eric Pihlgren

Andra förlusten 
för Ale IBF:s damer

Christian Rönkkös två mål räckte föga.

LERUM. Ale IBF:s damer gick på 
pumpen på nytt.

Säsongens andra förlust (6-2) 
var svår att snacka bort.

– De är bättre än oss idag, kon-
staterar Aletränaren Jan Petters-
son.
Ale IBF hämtade in 2-0 och hade vind i 
seglet inför den avslutande perioden, men 
förhoppningarna grusades.

– Vi hade behövt ha lite stolpe in, istället 
fick de göra både 3-2 och 4-2 i början av 
tredje. Det blev för tungt att hämta in, säger 
Jan Pettersson.

Sandra Augustsson har börjat träna 
igen och hon är efterlängtad.

– Det är en spelartyp vi skulle må bra av 
att få in i laget nu.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale IBF tappade 1-5
LERUM. Efter mer än halva matchen 
ledde Ale IBF med 5-1.

Lerum kom tillbaka, kvitterade 
sent och avgjorde i sudden.

– Urdåligt! Vi släpper in dem i 
matchen helt utan anledning, ryter 
Aletränaren Andreas Klein besviket.

Det blev ännu ett tungt poängtapp för Ale 
IBF:s innebandyherrar. FBC Lerum vann 
till sist dramat (7-6) efter att ha hämtat in ett 
fyramålsunderläge.

Det såg länge bra ut för gästande Ale. I 
första perioden hade Martin Eriksson gjort 
matchens enda mål och under femton minu-
ter i mittperioden gick Ale fram till 1-5. Inget 
tydde på något annat än defilering.

– Plötsligt börjar vi dribbla på egen plan-
halva och spelar hela sista perioden med 
huvudet under armen. Ofattbart att vi sätter 

Gå, jogga, spring eller rulla

Söndag 9 december 5 km – Ale Torg – Alafors

Arrangörer

Hemsida: www.invigningsloppet.se E-post: info@invigningsloppet.se

Det är klart 

vi ska med!

Nu har Du chansen att anmäla Dig till 

Invigningsloppet – en folkfest för hela familjen.

Du kan välja att gå, jogga eller rulla 5 km, från 

Ale Torg till Medborgarhuset i Alafors.

Uppvärmning kommer att ske klockan 08.30.

Starten är beräknad till klockan 09.00.

Refl exvästar kommer att delas ut till vuxna deltagare vid tältet 

på Ale Torg, från klockan 08.00.

500 refl exvästar fi nns, så det är först till kvarn som gäller.

Alla deltagande barn under 10 år måste bära egen refl ex.

Ingen tidtagning kommer att ske. Arrangören erbjuder 

duschmöjlighet i Ledethallen

och busstransport tillbaka till Ale Torg.

Samtliga deltagare erhåller diplom.

Anmälan görs via e-post: info@invigningsloppet.se

Glöm inte att fylla i namn och ålder på respektive deltagare 

samt storlek på refl exväst.

Anmälan måste göras senast söndag 25 november.

OBS! Ingen anmälningsavgift. 

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

oss i den här situationen. 
Vi hade matchen under full 
kontroll, menar Andreas 
Klein som konstaterar att det 
är tredje gången i år som Ale 
släpper in en kvitteringsboll i 
slutminuten.

I sudden hade luften gått 
ur Ale och Lerum gjorde 
även matchens sista mål. Nu 
väntar Lindås borta.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ


