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Vi vill tacka 
våra sponsorer:

Ale Lampan
Ale Radio och TV service
Ale Zoo
Allans
Ananda Thai take away
Axums Järn AB
Beijers
Blomsterriket
Blå Tunga AB
Colorama Kungälv
Colorama Älvängen
Cura Capillorum
Dahlmarks herr och damfrisering
Drömhuset
ELON i Nol
Frukt och Grönsakshuset
GH:s
Godisbana Alafors
Godislagret Nödinge
Grolls Yrkesbutik
Grunnegumman
Hårateljén
ICA Kvantum
KB rör AB
Klippoteket Huvudsaken
Klippstudion
Klädkällaren
Kungälvs Kexfabrik
LeKa´s Mat och Hälsa
Lenas ZOM friskvård
Limit
Ljuva Hem
Mias catering
Nols  Färg
Nols Pizzeria
SE Järn
Salong Jessie

Salong Studio 4
Salong Trasten
Shell i Nol
Skoalla
Smycka
Starrkärr och Kilanda församling
Statoil AB Älvängen
Stures Spisar AB
Swedbank
Svenheimers konditori
Systembolaget
Tant Rut
Team Sportia
Tempo
Thai Pailin
Tit Bits
Tonys Guld
3-stadsakustik AB
Tudor AB
XLNT
Z-klipp
89:ans
Älv-Anns Kiosk och Gatukök
Älvblomman AB
Älvängens Cykel
Älvängens Frisörteam
Älvängens Garn och Textil

samt ALLA som har hjälpt till på 
AIF:s Julmarknad på Furulund.

GOD FORTSÄTTNING 
önskar Julmarknadskommitteén 
Ahlafors IF

I samarbete med Alebacken SK, 
Friluftsfrämjandet & Ale Fritid

Alla barn och ungdomar upp till 20 år åker gratis i backen 18/1  

För anmälan till skidskolan se www.alebacken.nu

GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!
FREDAG 18 JANUARI KL 18-21

GRATIS

(min.ålder 10 år)

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

BOHUS. Från Bohus till 
löpargymnasiet i Sol-
lentuna och vidare till 
skollaget på college i 
USA. 

Mary Alenbratt, 22 
lever sin dröm i Dallas, 
Texas och till somma-
ren tar hon examen.

I november mottog 
hon den prestigefyllda 
utmärkelsen ”Måna-
dens friidrottare” av 
Svensk Friidrott.

Under julhelgen byttes trä-
ningsbanan i USA mot lokal-
vägen hemma i Bohus. Det är 
tur att löpning går att träna 
var som helst. 

Efter tre och ett halvt års 
studier och träning med skol-
laget på Southern Methodist 
University i Dallas ska Mary 
Alenbratt påbörja ett nytt 
kapitel till sommaren.

– Jag har inte bestämt ännu 
vad jag vill göra efter college. 
Jag har inte varit hemma på 
nästan sju år och det hade 
varit kul att plugga vidare i 
Göteborg, men vi får se.

Redan på löpargymnasiet 

i Sollentuna hade hon siktet 
inställt på USA och flera col-
lege hörde av sig och erbjöd 
henne stipendium. 

– Till slut valde jag ett som 
verkade bra, men jag hade 
ingen aning alls om vad som 
väntade. Det blev till och 
med bättre än vad jag hade 
vågat hoppas på.

Förutom business mana-
gement, som är hennes 
huvudämne, läser hon även 
kinesiska och i somras spen-
derade hon två månader i 
Beijing tillsammans med 
kinesklassen från skolan.

– Jag hade läst så mycket 
kinesiska, även på gymna-
siet, men visste egentligen 
ingenting om Kina så det var 
verkligen en rolig upplevelse. 
Många kineser tyckte att det 
var roligt att jag pratade deras 
språk.

Hårt motstånd
Kinaresan innebar också en 
välbehövlig paus från löpträ-
ningen eftersom hon i våras 
hade dragit på sig skador och 
tappat motivationen. 

Full med ny energi kom 
hon tillbaka till träningen 

i höstas och framgångarna 
avlöste varandra. 

När hennes lag inte blev 
uttaget till de stora nationella 
universitetsmästerskapen 
(NCAA) tilldelades hon ett 
individuellt ”wildcard”, tack 
vare sin starka insats i regi-
onmästerskapet. Resultatet 
blev en 115:e plats av 250 
deltagare.

Det i sin tur gav henne en 
plats i truppen till terräng-

EM i Budapest, Ungern 
där hon slutade som bästa 
nordbo med en 18:e plats i 
äldre juniorklassen. 

– Motståndet i Nationals 
är otroligt hårt, som med alla 
sporter i USA. Det är svårare 
att komma på en bra place-
ring där än i EM, trots att 
man springer lika bra. Sedan 
är marginalerna väldigt små, 

Glänser i USA
– Löpningen tog Mary Alenbratt ut i världen

Under hösten har Mary Alenbratt från Bohus deltagit i såväl de stora universitetsmäster-
skapen i USA som i terräng-EM i Budapest. 

Mary AlenbrattMary Alenbratt
tränar 13 pass i tränar 13 pass i 
veckan och samman-veckan och samman-
lagt springer honlagt springer hon
 mellan 70 och 80 mil. mellan 70 och 80 mil.

MARY ALENBRATT

Ålder: 22
Bor: Bohus (för nuvarande i Dallas, 
Texas, USA)
Familj: Mamma Lena, pappa 
Stefan, två storebröder och en 
storasyster
Gör: Läser business management 
och kinesiska på Southern Metho-
dist University i Dallas. Är nu inne 
på sitt fjärde och sista år. 
Idrott: Springer för skolans track- 
och crosslag, för vilket hon har 
fullt stipendium. 
Intressen: Löpning, språk, kompi-
sar, shopping och bloggen
Ser mest fram emot 2013: Kvala 
in till Nationals, ta examen och se 
hur livet blir efter college. 
Aktuell: Blev i november utsedd 
till ”Månadens friidrottare” av 
Svensk Friidrott.

så det behöver inte skilja 
mycket för att tappa många 
placeringar. Det största är 
ändå att få springa för Sve-
rige. 

För sina stora framgångar 
under hösten fick hon i 
november motta Svensk Frii-
drotts utmärkelse ”Månadens 
friidrottare”, något hon ser 
som en stor ära.

– Jag har ofta läst om andra 
som blivit utsedda, men hade 
ingen tanke på att jag kunde 
bli det. Jag blev helt chockad 
när de ringde. För mig är det 
verkligen en stor grej.

Nu ser hon fram emot 
att ge järnet på vårens täv-
lingar och målet är att kvala 
in till Nationals som i år går i 
Eugene, Oregon. 

Vistelsen i USA har gett 
Mary Alenbratt nya perspek-
tiv, på många olika sätt.

– Det bästa är att träffa folk 
från andra kulturer och se hur 
andra har det. I USA har man 
mycket inställningen att allt 
går om man vill och alla tror 

att de kan bli bäst. Det tycker 
jag är motiverande. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Tung start 
för Ale HF
HALMSTAD. Ale HF av-
slutade höstsäsongen 
tungt.

Starten på det nya 
året blev inte mycket 
bättre.

Storförlust borta mot 
Halmstad med 33-23.

Det skulle gå att svartmåla 
Ale HF:s säsong i division 
tre ganska ordentligt. Sex 
raka matcher utan seger. 
En poäng sedan mitten av 
november, men faktum kvar-
står. Ale HF har ett digert 
spelarmaterial och behöver 
bara få bitarna på rätt plats.
Serietvåan Halmstads HP 
blev som väntat ingen lätt 
nöt att knäcka och det blir 
tufft även i nästa omgång, då 

HK Hök kommer på besök 
i Ale gymnasium på söndag. 
När lagen möttes i höstas 
vann Hök med tolv bollar, så 
revanschlust lär det inte råda 
brist på.

Ale HF har samlat ihop 
nio poäng på 14 matcher, 
vilket naturligtvis är betyd-
ligt sämrre än vad laget hop-
pats på inför säsongen.

Nu ser det inte ut att vara 
någon överhängande risk 
för att Ale HF ska åka ur, då 
jumbolagen fortfarande är på 
behörigt avstånd.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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