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Nybörjargrupp
startar snarast möjligt 

måndagar 16.45
för 6 st elever
160 kr/lektion

Kycklingskuttet 14/4

 KM i dressyr 21/4

WWW.AJRK.SE 
ELLER 031-982500

MAIL AJRK@TELIA.COM

Varmt välkomna!

Ströplatser finns i befintliga 
grupper på ponny och häst!

Se mer info på hemsidan

 
Välkomna till Jennylund!
En ridklubb för alla med

hästen i centrum!

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Våren 2013

Fjolårets premiärmatch 
mellan Älvängen och Hyp-
peln slutade mållös. Den 
här gången var ÄIK numret 
större, visade bäst inställning 
och vann rättvist.

– Vi är mycket bättre nu 
än vid samma tidpunkt i fjol. 
Förra året gjorde vi en dålig 
vårsäsong och det var först på 
hösten som vi hittade stilen. 
Försäsongen har sett lovande 

ut och fortsätter vi på den här 
inslagna vägen kan det bli ett 
angenämt fotbollsår, säger 
Peter Eriksson till lokaltid-
ningen.

Med vinden 
i ryggen kopp-
lade ÄIK 
grepp om sina 
motståndare 
i den första 
halvleken. Oscar Gärdeus 
gjorde 1-0 och hade sedan ett 
gyllene tillfälle att göra 2-0.

– Vi skapade flera fina 

möjligheter och kunde haft 
3-0 i halvlek, säger Eriksson.

Oscar Gärdeus fick sin 
revansch när han gjorde 2-0 
i inledningen av den andra 

akten. Fre-
drick Lander-
vik gav nerv åt 
tillställningen 
när han redu-
cerade med 25 

minuter kvar att spela.
– Då blev det aningen 

oroligt, men jag tycker ändå 
att vi står upp bra och vinner 

välförtjänt.
Vad tror du om era 

chanser i år?
– Vi måste behålla samma 

höga nivå om vi ska kunna 
vara med och slåss i toppen. 
Jag tror det blir en jämn serie. 
Bosna, Säven, Nol, Nödinge 
och Hyppeln kommer säker-
ligen att vara med på den 
övre halvan, avslutar Peter 
Eriksson.

PÅ ÄLVEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Uddamålsseger för ÄIK i premiärenUddamålsseger för ÄIK i premiären

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängen – Hyppeln 2-1 (1-0)

Tätt och tufft på Älvevi, men 
det gick inte att blunda för 
att Samuel Ingvarsson och 
hans lagkamrater i Älväng-
ens IK var snäppet bättre 
än gästande Hyppeln. Det 
blev seger för hemmalaget 
med 2-1.

ÄIK stred tappert när Hyppeln jagade en kvittering i slutskedet. Alelaget höll undan och tog tre sköna premiärpoäng.

ALAFORS. Nol IK och 
Ahlafors IF har slagit 
ihop P-00.

I lördags delades den 
nya matchdräkten ut, 
sponsrad av Vakna.

Samtidigt underteck-
nade samtliga spelare 
ett kontrakt om löfte 
att vara drogfria hela 
säsongen.

Vakna har sponsrat Ahlafors 
IF:s och Nol IK:s gemen-
samma P-00-lag, men det 
sker inte helt utan motkrav. 
Spelarna har fått signera 
ett kontrakt om att vara 
drogfria. Vid en eventuell 
överträdelse väntar samtal 
med vårdnadshavare och tre 
matchers avstängning.

– Vi gjorde ett liknande 
upplägg med tjejer födda 
1993 i Nol IK för ett antal 
år sedan. Jag hoppas ni ska 
bli lika fina ambassadörer för 
Vakna som de var. Vi vill ju 
att alla ungar ska göra roliga 
saker och för er verkar det 
vara fotboll som gäller. Då 
är det kul för oss i Vakna 
att kunna stötta ert nya lag 
med nya dräkter, sa Thomas 
Berggren när 27 spelare tog 
emot kompletta matchställ.

För Nol IK:s och Ahla-
fors IF:s nya P-00-lag väntar 
mycket kul den kommande 
säsongen, bland annat spel i 
Gothia Cup. Nu är de också 
med i kampen mot droger.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol-Ahlafors kontrakterade

Johannes Koutis fi ck som första spelare signera Vakna-
kontraktet.

Nol-Ahlafors P-00. Klubbarna gör gemensam sak och har fått Vakna som sponsor. Truppen fi ck i lördags ta emot sina nya 
matchtröjor.

– Vakna sponsrar

– Oscar Gärdeus matchhjälte med två fullträffar
ÄLVÄNGEN. Det blev en jämn premiär som utspe-
lade sig mellan två av seriens förväntade topplag.

Hemmalaget lyckades dra det längsta strået 
och stor matchvinnare blev Oscar Gärdeus med 
sina två fullträffar.

– En viktig seger som förhoppningsvis stärker 
killarna inför fortsättningen, sammanfattade en 
belåten ÄIK-tränare i Peter ”Erra” Eriksson.


