
Lördagen den 26 ja-
nuari lämnade en buss 
Bohushallen fullastad 

med tävlingssugna friidrot-
tare och coachande idrotts-
föräldrar. Målet var Norr-
köping där 15 ungdomar 
skulle vara med i tävlingen 
Norrköping Indoor Games 
i årets SM-arena,Stadium 
Arena. Det var en härlig 
stämning i bussen och efter 
några timmar kom vi fram 
till vårt övernattningsställe 
Kapten Bille´s vandrarhem, 
där maten stod framdukad. 
Sedan var det gemenskap 
innan det var dags att ladda 
kropparna med sömn inför 
morgondagens tävling.

Klockan kvart i sju ser-
verades det frukost och 
sedan var det en kort resa till 
arenan. När vi kom in i hallen 
så fylldes alla av energi av att 
se denna stora och fantastiska 
friidrottsanläggning. De 
första som började var flickor 
9 år, som skulle springa 60 
meter. Här hade vi med fem 
duktiga tjejer (Emma Hans-
son, Emma Krantz, Emma 
Norrman, Ida Skorupa och 
Tilde Aleberg). Det blev 
uppvärmning direkt för dessa 
tjejer efter att nummerlappen 
var på plats. Sedan pågick 
tävlingen hela dagen fram 
till klockan 17 då bussen stod 
redo att köra hem oss till 
Bohushallen.

Hur gick det då för alla? 
Jo, alldeles lysande! Vi hade 
mängder av personbästa och 
finalplatser, samt fina place-
ringar. Simon Aleberg kom 
trea i kula P13, Leo Carls-
son kom etta på 60 m P9, 
etta i kula P10 och tvåa på 
600 m P9. Linnea Persson 
kom trea i kula F10, Emma 
Krantz kom tvåa på 600 m 
F9. Tilde Aleberg kom trea 
på 600 m F9.

Det största som hände 

för vår klubb var att vår klart 
bästa friidrottare Markus 
Menander kvalade in till 
Götalands Mästerskapen 
genom att ta 1,54 i höjd (per-

sonbästa) och han segrade på 
den höjden i P14. Han satte 
även ett trevligt personbästa i 
längd, 4,84 m, som han vann 
på i P14. Som om inte det 

vore nog så vann han även 
kula för P14.

Per Carlsson
Bohus IF
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Cupcakes-kurs
Baka-fi ka-ta med hem. Lär dig göra 
snygga cupcakes i olika stilar och 
med olika ingredienser.
Lördagar ojämna veckor 
kl.11.00–13.00
Skepplanda Pigero 
(lokalen vid Kyrkbacken)
4 ggr á 2h
Kostnad: 500:- inkl. mtrl.
Start: lördag 2 mars
Ledare: Therése Linusson m.fl 

Smycketillverkning
Lär dig göra smycken av 
cykelslang. Fräcka smycken som 
dessutom är miljövänliga. För att 
få en uppfattning om hur de ser ut 
Googla på ”smycken av cykelslang”.
Måndagar ojämna veckor 
kl.18.00–20.00
Alvhem 4 ggr á 2h
Kostnad: 300:- inkl. mtrl.
Start: måndag 25 februari
Ledare: Jennie Niklasson

Scrapbooking
Skapa ditt eget personliga foto-
album. Ta med dina favoritfoton 
och gör egna färgsprakande 
kollage.
Onsdagar ojämna veckor 
kl 18.00–20.00 
Skepplanda 4 ggr á 2h 
Kostnad 450:- inkl. mtrl.
Start: onsdag 27 februari
Ledare: Peggy Olausson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en 
härlig blandning
Söndagar 
kl.10.00–11.00
4-5 år Kostnad: 300:-
Älvängenskolans gymnastiksal
Start: söndag 24 februari
Ledare: Therése Johansson

Anmälan görs på telefon: 0704-89 86 16. SENAST 22 FEBRUARI
Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer på första kursavgiften

VÅRENS 

KURSER

VÄLKOMNA!

Årsmöte onsdag 20 mars, kl 18.30
i Alvhem, Stinsvägen 28. Sista anmälningsdag 13 mars

Sista anmälningsdag 22 februari

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson   89
2. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson  83
3. Karl-Eric Nilsson/Lars Kopp        72
    Bertil Hansson/Thomas Elfving
    Raimo Penttilä/Bo Severinsson

Stora framgångar för Bohus IF Friidrott

Bohus IF:s duktiga friidrottare som fanns med på Norrköping Indoor Games.

ANGERED. Det var fl er 
ordinarie startspelare 
som var borta än när-
varande.

Ett sargat Ale HF 
bjöd ändå hårt mot-
stånd.

Till sist var Wassarna 
dock för vassa.

Det var match som Ale 
HF:s herrar mycket väl hade 
kunnat vinna, men med ton-
givande spelare som Joakim 
S a m u e l s -
son, Peter 
W e l i n , 
N i c l a s 
E r i c s s o n , 
M a t h i a s 
Johansson och Niklas 
Bernhardtz på frånvaro-
listan blev det ett omöjligt 
uppdrag.

– Det var en mardröms-
lördag. Telefonen gick varm 
med återbud. Skador, skid-
resor och sjukdomar – allt 
på en och samma gång. Med 
hänsyn till det är jag stolt 
över att killarna som kom gav 
Wassarna riktigt hårt mot-
stånd. Matchen avgjordes 
först i slutminuten, berättar 
tränare Kim Wahlgren som 
tvingades sitta ombytt och 
faktiskt avslutade matchen 
på plan.

– Jag fick gå in på kanten 
de sista tre minuterna. Nästa 
år hoppas jag kunna satsa 
fullt och vara med i laget.

I Ale HF pratar man redan 
om nästa år. Säsongen som 
det bara återstår sex matcher 
av har inte levt upp till för-

väntningarna.
– Nej, jag tycker vi har 

ett spelarmaterial som är 
betydligt bättre än tabell-
placeringen. Vi har varit för 
ineffektiva och problemet 
bottnar i inställningen till 
träning. Kapaciteten finns, 
men det krävs lite mer för att 
få ut det, menar Kim Wahl-
gren.

Han fick återigen lita på 
sina skickliga juniorer Simon 
Liljeblad och Johan Löv-

gren på nio 
meter, där 
också Kim 
S a n d b e r g 
var tillbaka 
efter skada. 

Ale hämtade in ett sexmåls-
underläge i andra halvlek 
efter att ha punktmarkerat 
Wassarnas duktiga spelför-
delare. När en minut åter-
stod hade Ale läge att kvit-
tera, men missade. Hemma-
laget kunde istället dryga ut 
ledningen.

– Det var nära, men vi var 
lite för tunna idag. All heder 
till killarna som aldrig gav 
upp och verkligen gav sig 
själva en chans, avslutar Kim 
Wahlgren.

Det finns fortfarande möj-
lighet att runda av säsongen 
stilfullt. Spelprogrammet 
innehåller både seriens bästa 
lag Hisingen/Torslanda och 
de betydligt mer humana 
motståndarna i Östra Göte-
borg och Särökometerna.

Wassarna 
för vassa 
för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Wassarna – Ale HF 28-25

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Wahlgren bäst i ett sargat Ale HF som föll mot Was-Mikael Wahlgren bäst i ett sargat Ale HF som föll mot Was-
sarna.             Arkivbild: Allan Karlssonsarna.             Arkivbild: Allan Karlsson
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Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 10/2 - Ale Gymnsium

Ddiv2 14.00 Nödinge - ÖHK Göteborg


