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KULTUR-CAFÉ 
 
 
 

 
Ett samarbete mellan: 

 
 
 
 

Fredagen den 27/9 kl. 19.00   
har vi trubadurkväll med  

Robin Bodefjord 
på Café Molin i Skepplanda 

 
Det kommer att serveras  

Tapasbuffé  för 119:-/person 
 

OBS! begränsat antal platser. 
Boka Din plats på Café Molin; 

kom in eller ring:  
0303-338040 
Åldersgräns 18 år 

25/10  
Blir det  skräcktema!  

*Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.
**Underhållning är på Stena Danica avgång 09.15 och hemresa 14.00.

MYCKET
NÖJE
OMBORD!

Tis 1/10  Bingo med vår gästvärd.

Ons 2/10 Danstur med härliga Janne Stefans. 

Tors 3/10 Underhållning med Riggos musik-
 kryss. 

Fre 4/10 Bandet Hypergiant bjuder på 
 rockiga låtar.

Lör 5/10 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Björn Nilsson.

Sön 6/10 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Henrik Nagy. 

Se hela höstens underhållningsprogram på stenaline.se

Göteborg�–�Fredrikshamn 
Dagstur alla dagar fr 99:-/person
Läs mer och boka på stenaline.se eller 0770-57 57 00*

VECKANS PROGRAM PÅ 
STENA DANICAS DAGSTURER 

AVGÅNG 09.15
HEM 14.00 ELLER 20.00**

RISVEDEN/SKOGSTORP. 
Alla noggranna förbe-
redelser lönade sig när 
helgens långdistans-SM 
i orientering gick av 
stapeln i Risveden. 

– Genom en oerhört 
bra bana av Klas Dal-
berg korades de rätta 
vinnarna, säger Greger 
Olofsson, tävlingsle-
dare.

I helgen avgjordes ett histo-
riskt SM. För första gången 
på 30 år gick orienterings-
SM i Risvedenskogen i 
Skogstorp i Ale kommun. 
Bakom arrangemanget stod 
OK Alehof och Göteborg-
Majorna OK.

Vädret var det enda man 
inte hade med sig, menar 
Lars-Erik Gadde, pressan-
svarig.

– Damernas A-final bjöd 
på mycket dramatik när 
favorittippade Tove Alex-
andersson från Stora Tuna 
OK började riktigt dåligt, 
men lyckades komma igen 
och tog hem segern med en 
halv minut efter Lena Elias-
son från Domnarvets GOIF.  
Vädret var uselt under sönda-
gens finaler och inget vidare 
under kvalet i lördags heller, 
men trots det blev arrang-
emanget väldigt lyckat. 

Filip Dahlgren från IFK 

Lidingö SOK tog hem vin-
sten för herrarna framför 
tvåan Gustav Bergman från 
OK Ravinen. 

Sammanlagt 600 deltagare 
startade i SM-tävlingen och 
lika många i publiktävlingen 
Aleträffen. 

Alelöpare i SM
OK Alehofs Tilda Karlsson 
som startade i klassen D18 
lyckades ta sig hela vägen 
till A-final, men där gick det 
tyvärr inte vägen. 

– Jag gjorde ett stort miss-
tag i finalen och jag blev 
jättebesviken, säger hon till 
Alekuriren.

Nu till helgen får hon 

dock chans till revansch när 
hon deltar i medel-SM som 
går i Kungsbacka. 

För alelöparen Karl 
Modig slutade tävlingen 
med en niondeplats i B-fina-
len i klassen H18. 

Att tävlingen gick i en 
sällsamt vacker terräng 
med mycket utslagsgivande 
banor är många överens om 
och banläggaren Klas Dal-
berg hyllades för ett gediget 
arbete. 

– Vi är väldigt nöjda och 
glada, det kunde inte ha blivit 
bättre, säger Greger Olofs-
son.

GRÅBO. Helgen 14-15 sep-
tember avgjordes Distrikts-
mästerskapet i orientering 
nära Gråbo. Tävlingsarenan 
låg vackert beläget intill sjön 
Mjörn. 

På lördagens individu-
ella långdistans deltog OK 
Alehof med 24 tävlande 
varav 11 ungdomar och 
juniorer. Bästa placering 
stod Tilda Karlsson för i 
yngsta juniorklassen. Hon 
slutade trea, fyra minuter 
efter segraren. Därmed upp-
repade hon klubbkompisen 
Sofia Johanssons placering 
på medeldistansen i samma 
klass som avgjordes en vecka 
tidigare i Rävlanda.

På söndagens stafett 
gladde OK Alehofs yngsta 
flickor klubben med en 
seger. Tre jämna lopp av de 
blott 9-åriga Elina Rein-
holdsson, Julia Wallberg 
och Ida Bengtsson bäd-
dade för segern i allt igenom 
spännande stafett. Redan 
på första sträckan tog Elina 
laget upp i en knapp ledning, 

som sedan Julia drygade ut 
något på andra sträckan. På 
sista sträckan jagades Ida 
bland annat av segraren från 
lördagens tävling, men med 
ett stabilt lopp kunde Ida 
ta laget i mål som segrare 
med en marginal på en dryg 
minut. De överlyckliga lag-
kamraterna följde Ida över 
mållinjen.  

I stafetten ställde OK 
Alehof även upp med lag i 
pojkar 12, pojkar 16, herr-
seniorer och yngsta old-
girlsklassen – damer 35. Här 
lyckades damerna bäst med 

en andraplats. Även Filip 
Klingberg var nöjd efter att 
kommit in som tvåa på första 
sträckan i pojkar 12, bara 
fyra sekunder efter ledaren. 
Till slut blev laget femma 
där också Erik Johans-
son, Alfred Johansson och 
Linus Boström sprang.

Fredrik Sturesson
OK Alehof

ÄLVÄNGEN. På lördag 
vet vi svaret.

Frågan är om hemma-
förarna Philip Stenborg 
och Christian Nilsson 
ska lyckas snuva Hen-
rik Söderqvist/Tobias 
Sylwan på guldet.

Räkna med en riktig 
folkfest på Paradisba-
nan när SM i sidvagns-
cross avgörs.

Det är dukat för en festlig 
motorlördag på Paradisba-
nan i Älvängen. ÄMK står 
som värd för den avslutande 

SM-deltävlingen i sidvagns-
cross. Hoppet står till Philip 
Stenborg/Christian Nilsson, 
som just nu är tvåa i samman-
draget efter den rutinerade 
duon Henrik Söderqvist/
Tobias Sylwan från Hus-
qvarna. ÄMK-förarna har 
dock chansen och med hjälp 
av hemmapublikens stöd ska 
det kanske kunna gå vägen?

Ytterligare ÄMK-ekipage 

som kommer till start är de 
nyblivna danska mästarna 
Robert Almtén/Arne Tilly 
samt Jonas Nilsson/Rikard 
Söderberg och Niklas/
Markus Jonasson.

Förutom den avslutande 
SM-deltävlingen i sidvagn 
avgörs också SM-Quad (fyr-
hjuling) och veteransidvagn.

JONAS ANDERSSON

EKSJÖ. Mathias Söder 
(P14) från Alafors brilje-
rade på Götalandsmäs-
terskapen i friidrott Eksjö 
14-15 september. 

Guld på 800 meter, 
silver på 2000 meter och 
brons på 1500 meter 
hinder var ingen dålig 
prestation. 

Han tränar för Fredrik 
Haraldsson i Kongahälla 
AIK.   ❐❐❐

Mathias Söder tog hem 
hela tre medaljer på Göta-
landsmästerskapen.

Guld, silver 
och brons

Blött men lyckat
– Långdistans-SM i orientering avgjordes i Ale

En av favoriterna Peter Ö berg, OK Hä llen, slutligen å tta for-
sar fram i den tuffa Risvedenterrä ngen.    Foto: Pelle Dalberg

Olofs
TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Stenborg/
Nilsson kör 
om guldet

Christian Nilsson och Philip Stenborg har guldvittring i SM i 
sidvagnscross. Den avslutande deltävlingen körs på Paradis-
banan i Älvängen nu på lördag.

Stafettguld till OK Alehof

Ida Bengtsson, Elina Reinholdsson, Julia Wallberg fi xade Ida Bengtsson, Elina Reinholdsson, Julia Wallberg fi xade 
stafettguld till OK Alehof när Distriktsmästerskapet i stafettguld till OK Alehof när Distriktsmästerskapet i 
orientering avgjordes vid sjön Mjörn i närheten av Gråbo.orientering avgjordes vid sjön Mjörn i närheten av Gråbo.


