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Förra söndagen var Lilla Edets voltigelag iväg 
i Laholm och tävlade. Laget var förstärkt med 
en tjej från Göteborgs Fältrittklubb. LERK har 
bara två gånger tidigare haft ett lag i grenen 
voltige med på tävling och laget gjorde som 
tidigare starter, en superinsats.

Voltige är hästsporten där akrobatik och 
gymnastik förenas. Hästen går i en cirkel styrd 
av en linförare och deltagarna utför akrobatik 
på hästens rygg.

Voltige har funnits i drygt ett år på Lilla 
Edets Ridklubb och laget hade sina två första 
starter i våras. Dessa resulterade i en första- 
och en andraplats. Även denna gång presterade 
gänget på topp och tog en förstaplats med god 
marginal till tvåan. Detta trots att de tävlade på 
en mycket orutinerad häst som endast gick sin 
andra tävling.

I laget som tävlade i Laholm ingick Feli-
cia Zackrisson, Mathilda Nyqvist, Louise 
Petersson Holmberg, Isa Kjellberg och 
Sofia Töyrä samt hästen Luco Rae.

Lagets nästa sikte är en start i Frillesås 
nu på söndag.   ❐❐❐

EKSJÖ. I helgen arrangerades Götalands-
mästerskapen i Friidrott i Eksjö, där årets 
bästa 13 och 14-åriga friidrottare från Göta-
land tävlade.

Markus Menander var kvalificerad till 
diskus och höjdhopp. Diskustävlingen blev 
tyvärr lite av en besvikelse då arrangören 
schemalagt grenarna för tätt och Markus 
tvingades avbryta sitt tävlande efter två kast 
och springa till uppropet för höjd. 

Markus slutade tia i diskus med ett kast på 
27,85, vilket han inte var nöjd med då han 
kastat mycket längre på uppvärmningen.

Markus fokuserade om och gick in i täv-
lingen på 154 centimeter och var felfri fram 
till 1,66 där han rev de två första försöken. 
I tredje försöket var Markus åter högt över 
ribban och hade säkrat ett brons som sämst. 
När han sedan hoppade över 1,69 i första 
försöket hade han plötsligt chans på guld. 
Dessvärre rev han alla försöken på nästa 
höjd 1,72 som hade blivit ett nytt personligt 
rekord.

Bohus IF Friidrott är stolta över sitt och 
Markus första Götalandsmästerskapsmedalj 
och hoppas på många flera träningsvilliga 
talanger i framtiden som kvalificerar sig till 
Götalandsmästerskapen.    

Markus Menander kommer nu att ta 
två veckors semester från träningen innan 
han börjar med vinterns uppbyggnadsträ-
ning, Markus nästa stora tävling och mål är 
Ungdoms-SM inomhus 2014 och vi önskar 
honom lycka till i sin satsning. 

Bohus IF Friidrott

Markus hoppade hem silvret 
i Götalandsmästerskapen

RESULTAT
Placering Namn,Född Distr/förening Resultat
1 Wiklund, Simon -99 VÄS, IK Wilske 172
2 Menander, Markus -99 GBG, Bohus IF 169
3 Nilsson, Desmond -99 SKÅ, Vittsjö 166
4 Lagerfeldt, Claes -99 ÖST, Linköpings GIF 162
5 Lindqvist, Johan -99 SMÅ, Högby IF 162
6 Martinsson, Simon -99 SKÅ, Lomma FIK 162
7 Hansson, Oliver -99 SKÅ, IFK Helsingborg 162
7 Shepherd, Kevin -99 SMÅ, Habo FIF 04 162
9 Lundborg, Markus -99 GBG, Ullevi FK 162
10 Lindwall, Oskar -99 SMÅ, Västerviks IF 162
11 Herlenius, Malcolm -99 GBG, Ullevi FK 154
11 Bengtsson, Joel -99 SKÅ, IFK Helsingborg 154
13 Roström, Jacob -99 SMÅ, IFK Växjö 154
14 Lenz, Jacob-99 SKÅ, IFK Lund 154

Lilla Edets voltigetjejer vann i Laholm

Lilla Edets voltigelag efter segern i Laholm.Lilla Edets voltigelag efter segern i Laholm.

ÄLVÄNGEN. Nästa lördag sker den 
dramatiska upplösningen av årets 
SM i sidvagnscross.

Älvbygdens MK står som värd för 
den femte och avslutande deltäv-
lingen.

– Vi hoppas på en riktig publikfest, 
säger de nyblivna Danska mästarna 
och tillika hemmaförarna Robert 
Almtén/Arne Tilly.

Robert Almtén och Arne Tilly var förra 
helgen i Slagelse i Danmark där det blev 
seger i den tredje deltävlingen. Således kan 
ÄMK-duon titulera sig Danska mästare.

– Fantastiskt roligt, förklarar Robert när 
lokaltidningen ringer för att gratulera.

Någon chans att vinna SM har emellertid 
inte Almtén/Tilly. De får istället sikta in sig 
på att säkra bronsplatsen i sammandraget. 
Däremot finns det ett annat ÄMK-ekipage 
som har guldvittring. Philip Stenborg/
Christian Nilsson utmanar Henrik Söder-
qvist/ Tobias Sylwan från Husqvarna, som 
just nu är i ledningen.

– Allt kan hända. Philip och Christian har 
fortfarande chansen att bli mästare, säger 
Robert Almtén.

Ytterligare två ÄMK-ekipage i Jonas 
Nilsson/Rikard Söderberg samt Niklas 
och Markus Jonasson finns på startlinjen 
på Paradisbanan nästa lördag, men dessa har 
inget med tätstriden att göra.

– Vi hoppas på fint höstväder, då kan det 
bli riktigt mycket folk. Sidvagnscross är en 
spektakulär och publikvänlig sport, säger 
Robert Almtén.

Varför får ÄMK fram så många duktiga 
sidvagnsekipage?

– Det finns en tradition i klubben som 
vi värnar.

Förutom den avslutande SM-deltäv-
lingen i sidvagn kan besökarna till Paradis-
banan också se fram emot SM-Quad (fyr-
hjuling) och veteransidvagn.

FOTNOT. Philip Stenborg/Christian Nilsson och 
Robert Almtén/Arne Tilly fick nyligen veta att de 
blivit uttagna till Lag-EM som körs i Italien den 14 
oktober.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 28 september körs den femte och avslutande SM-deltävlingen i sidvagnscross 
på Paradisbanan i Älvängen. Philip Stenborg och Christian Nilsson (närmast kameran) är 
med och kör om guldet. Två andra ÄMK-ekipage som ser fram emot epilogen är de nyblivna 
danska mästarna Arne Tilly/Robert Almtén och Rikard Söderberg/Jonas Nilsson.

– ÄMK-ekipage 
kör om guldet

Mästare i sidvagn koras på Paradisbanan

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71
Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Irländsk folkmusik
med ”Dun Aengus”. Pubafton.
Fredag 20 september kl 19
Medborgarhuset, Alafors. 100 kr

Dún Aengus har en mycket stor 
repertoar som utgår från den irländska 
folkmusiken. Även skotsk musik är en 

stor influens.

Filiokus Fredriks Trollericirkus
Familjeföreställning

Lördag 21 september kl 14
Medborgarhuset, Alafors. 70 kr

Trollkarlen Filiokus Fredrik blir 
cirkusdirektör. Med sig har han en haj 

som ska jonglera och en cirkusbjörn 
som också vill visa sina konster. Massor 

av härligt trolleri utlovas, 
i samarbete med publiken 
förstås. Godis till barnen.

Sponsras av miljöpartiet i Ale

SKEPPLANDA. Skepplandas damer 
bjöd på en äkta femetta i derbyt mot 
Lödöse Nygård.

Målfesten till trots avgjordes inte 
matchen förrän i slutminuterna.

– En rolig match och tjejerna bjöd 
bitvis på riktigt bra fotboll, berömde 
assisterande SBTK-tränaren Stig 
Persson.

Skepplanda BTK hade bjudit in till sponsor-
träff i lördags och kunde inte ha önskat sig en 
bättre inramning. På en soldränkt altan fick 
Jonas Bäck, marknadsansvarig, redogöra 
för klubbens verksamhet och visioner. Som 
huvudrätt serverades senare ett damderby 
mellan SBTK och Lödöse-Nygård. En match 
som gjorde bra reklam för Forsvallens stolta 
damlag och bjöd den förhållandevis stora 
publiken (150) på en attraktiv fotboll som 
hade nerv fram till de sista tio minuterna. Då 
sprang hemmalaget ifrån både fysiskt och i 
målprotokollet.

– Tjejerna trillade boll riktigt bra idag och 
jag upplever att vi blir felaktigt avvinkade för 
offside ett par gånger i första halvlek. Hade 
vi runnit igenom redan där hade matchen 
kunnat vara avgjord tidigare. Jag tror ändå att 
publiken tyckte att båda lagen bjöd upp till 
en trevlig tillställning, menade Stig Persson.

Han kunde framför allt glädja sig åt yngsta 
dottern Amanda Errinds dominans. Alltid 
spelbar och alltid med blicken 
framåt. I anfallet samarbetade 
hon framgångsrikt med Mika-
ela Ögren som dock hamnade 
i gästernas offsidefällor ett fler-
tal tillfällen. Det var dock en 
riskabel taktik och efter en halvtimme kunde 
Ögren ta sig igenom. Sandra Alvenby frispe-
lades elegant och 2-0 var ett faktum. Det såg 
ut att bli en behaglig eftermiddag för hem-
malaget, men Evelina Löfströms projektil 
gav Lödös-Nygård hopp och energi inför den 

andra halvleken. Skepplanda skapade mäng-
der av chanser, men först i matchminut 82 

kunde Amanda Errind nicka 
in viktiga 3-1. Mikael Ögren 
och Matida Errind noterades 
senare för 4-1 och 5-1.

Skepplanda har tredje-
platsen inom räckhåll när två 

omgångar återstår. Lödöse Nygård ser ut att 
sluta femma.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Amanda Errind var planens 
gigant när Skepplanda tog en 
femetta i derbyt mot Lödöse-
Nygård IK.

Emelie 
Johansson 
gratulerar 
målskyt-
ten Andrea 
Lindgren till 
hennes 1-0-
mål.

SBTK:s damer tog en femetta!

FOTBOLL
Div 2 Västergötland södra damer
Skepplanda – Lödöse Nygård 5-1 (2-1)


