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Några hundra personer har 
redan anmält sitt deltagande 
till den 38:e vandringen som 
sker nu på söndag. Det är 
något färre än vid samma tid-
punkt förra året.

– Det har nog att göra 

med vårens sena ankomst. 
Nu ser det ut som att bli lite 
bättre väder i veckan och då 
får vi tro att folk vaknar till 
liv, säger Jack Grönroos.

– Efteranmälan kan göras 
på någon av startplatserna 

på vandringsdagens morgon, 
Dammekärr i Nödinge eller 
Vättlestugan i Angered.

Vättlefjällsvandringen 
mäter 25 kilometer. Fyra 
vätskekontroller med saft 
och nyponsoppa finns utmed 
banan. 

– Terrängen är i bra skick 
och deltagarna kan utlovas 
en härlig naturupplevelse, 
avslutar Jack Grönroos.

JONAS ANDERSSON

På söndag arrangeras 
Vättlefjällsvandringen med 
start och mål vid OK Alehofs 
klubbstuga i Dammekärr.

Vättlefjällsvandring för 38:e gången
NÖDINGE. På söndag är det dags igen.

OK Alehof bjuder traditionsenligt in till Vättle-
fjällsvandringen.

– Väderleksrapporten skvallrar om uppehåll och 
en behaglig temperatur, säger arrangemangsan-
svarig Jack Grönroos.

Vid Aktiva Seniorers 
månadsmöte den 24 april 
hann ordförande Göran 
S knappt hälsa välkomna 
förrän sången ljöd. Matro-
serna, en härlig samling 
”gubbar”, fanns på scenen 
redo att bjuda på sång och 
musik.

Namnet Matroserna 
förknippas ju med hav och 
sjömansliv. Detta tema gick 
också som en röd tråd i deras 
musikval. Innan entrésången 
”Vi är grabbarna som kan” 
fick vi dock njuta av en 
härlig country, ”Green, 
green grass of home”. 
Sedan var det fullt fokus på 
sjömansvisor. Sången om 
”Pater Noster”, ”Här dansar 
kustens glada kavaljerer” 
och ”Gullmarens strand” 
var några bland dessa. Ytter-
ligare en countrylåt följde 
varunder scenen intogs av 
det så kallade second hand-
gänget. Det var Matroserna 
som klätt om till en mycket 
brokig skara kvinnor. Vilken 
hattparad! Vad kunde vara 
mer passande att framföra 
än ”Syföreningsbooggie”? 

Efter en uppiggande förmid-
dag med härlig stämning 
och många glada skratt var 
det dags för dagens sista 
melodi; ”Spela upp en enkel 
melodi”.

Den kyliga våren lurar 
både oss och påskliljorna. 
Resan till Fagerås måste stäl-
las in då endast ett tjugotal 
blommor tittat fram med-
delade Marita O Aktivas 
sånggrupp Humlan söker 
nya manliga sångare. Tore 
R berättade att övning sker 
varannan tisdag i Ytterns 
lokaler. Bengt B redogjorde 
för reseläget och påminde 
om att uppgifter till höstens 
program måste vara honom 
tillhanda senast den 20 maj.

Förra månadens insam-
ling till Sjöräddningen 
inbringade 3000 kr. Nisse 
W berättade om Natur-
skyddsföreningens bok 
Naturens pärlor.

Nästa månadsmöte får vi 
besök från Hjärt-lungfonden 
samt underhållning av 
Humlan.

Inga Isaksson

ALAFORS. Vid vårens frisk-
vårdsträff den 11 april hade 
det dukats upp till en vår-
inspirerande träff i A-salen 
i Medborgarhuset, Alafors. 
Borden var vackert dukade 
med vårblommor och färger 
som gick i vårens tecken. 
Laila hälsade välkomna och 
god förtäring hade dukats 
upp av friskvårdskommittén. 
Därefter var det dags att 
lyssna till Ann-Catrine och 
Ing-Mari som spelade nyck-
elharpa, gitarr och flöjt och 
sjöng sånger med underhål-
lande texter och trevliga 
historier därtill.
Under kaffet var det drag-
ning på lotteriet, som vanligt 
fyllt med fina vinster och 
vårblommor.
Laila informerade att det 
finns några platser kvar till 
resan till Fagerås och alla 
påskliljor samt Unos djur 
i Bredared den 6 maj och 
till hemliga resan den 5 
juni. Anmälan till Maj-Britt 
Andersson.
PRO-distriktet anordnar 
också en friskvårdsdag i 
Herrljunga den 30 maj med 
många trevliga aktiviteter. Vi 
åker buss och Laila Haarala 
eller Eva Carlsson tar emot 
anmälan. Sommar- och 
höstprogrammet kommer 

att delas ut omkring den 17 
maj.

Så var det dags att bege 
sig hem, inte i vårvädret men 
i lite snöblandat regn, men 
med en föraning om våren.

Eva Carlsson

STARRKÄRR. När Sigrid 
Pettersson arrangerade en 
vandring för SPF Alebyg-
dens fredagsvandrare i vint-
ras gick vi genom Prästalund. 
Då var marken vit av snö.

Vi trodde då att den tradi-
tionella poängpromenaden 
också skulle gå i vit terräng. 
Vit av sippor. Den sena våren 
gäckade dock våra förhopp-
ningar. Det var inte fler vit-
sippor än att man kunde haft 
det som utslagsfråga.

Ändå kom 47 medlemmar 
till start med föreningens 
ordförande Hans Åström i 
spetsen. Äldsta deltagare var 

Nina Jansson 90+. Folkhäl-
sokommittén presenterade 
trevliga frågor. Flest rätt (11) 
och bäst på utslagsfrågan var 
Ronny Jönsson. Avståndet 
mellan käpparna var

20,4 meter. Bosse 
Bengtsson var endast en 
centimeter i från. Traditions-
enligt fick alla deltagarna 
priser i form av frukt och 
grönt.

Elvy Börjesson informe-
rade om nästa vandring som 
går väster om Alvhem vid 
Hajsjön. Ta gärna med kikare 
till detta fågelrika område.

Lennart Mattsson

Vitsipporna svek SPF:s poängpromenad

Underhållning av Matroserna

Friskvårdsträff hos PRO Ale Norra

Tor 2 maj kl 19.00
Surte IP

Surte – Bosna

Lör 4 maj kl 15.00
Forsvallen

SBTK – Kronäng

Sön 5 maj kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Vänersborg

Sön 5 maj kl 17.00
Vimmervi

Nödinge – Hälsö

Ons 8 maj kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Upphärad

FOTBOLL I ALE

ALE. 12-åriga Alexandra 
Karlsson från Ale-Jen-
nylunds RK blev årets 
vinnare av GP-ponnyn. 

– Jag hade inga 
förväntningar alls och 
kunde knappt tro att 
det var sant, säger den 
överlyckliga segraren.

I GP-ponnyn gäller det inte 

bara att rida felfritt på kortast 
tid. Ryttarna bedöms även 
utifrån sin stil och hur fint de 
kan hantera sin häst. Därför 
är det en prestigefylld seger 
som Alexandra Karlsson från 
Kungälv tog hem under lör-
dagens hopptävlingar i Scan-
dinavium. På sin C-ponny 
Miclas Courtney Love gjorde 
hon gott intryck på stildo-

marna och när det stod klart 
att hon vunnit GP-ponnyn 
kunde hon först inte tro att 
det var sant.

– Efter semifinalen kändes 
det bra, men jag blev väldigt 
överraskad när det visade sig 
att jag vunnit alltihop.

Redan som 3-åring red hon 
sin första lektion på Ale-Jen-
nylunds ridklubb och sedan 

dess har intresset bara fortsatt 
att växa. På en gård i Kungälv 
lever hon varje hästtjejs stora 
dröm och hon har inte mindre 
än fem hästar som hon rider.

Ponnyn Miclas Courtney 
Love är dock en favorit som 
hon kommer att ha kvar så 
länge som möjligt och nästa 
mål är att hoppa SM.

JOHANNA ROOS

Alexandra Karlsson från Ale-Jennylunds RK tog i lördags hem segern i GP-ponnyn på hästen Miclas Courtney Love. Alexandra Karlsson från Ale-Jennylunds RK tog i lördags hem segern i GP-ponnyn på hästen Miclas Courtney Love. 

– Ryttarinnan från Ale-Jennylunds RK briljerade

Alexandra vann 
GP-ponnyn
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Ekängen ny tränare 
för Surte BK
BOHUS. Surte BK sat-
sar ungt.

Johan Ekängen, 32, 
tar över tränarsyss-
lan när klubben gör 
comeback i bandyall-
svenskan.

Närmast kommer 
han från tränarjobb i 
Mölndal och Höjden.

Surte är tillbaka i bandy-
allsvenskan den kommande 
säsongen. På rekordtid 
har klubben återvänt och 
nu gäller det framför allt 
att hänga kvar. Robert 
Holmén som tränade laget i 

fjol kan bli kvar i en alterna-
tiv roll, huvudansvaret har 
klubben dock letat ett annat 
namn för. Jakten slutade i 
Höjden, där Johan Ekängen 
varit assisterande tränare 
den gångna säsongen.

Surte har också gjort klart 
med Mölndals fruktade for-
ward Mattias Wenstedt, 25.  
Ytterligare nyförvärv pre-
senteras i dagarna.

Lokaltidningen ber att få 
återkomma nästa vecka med 
mer information.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


