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HÄLJERED. Knappt 
400 vikingar.

Lägg därtill över 
1 800 besökare.

Helgens marknad på 
Ale Vikingagård blev 
på alla sätt ett lyckat 
arrangemang.

Flest besökare räknades in på 
söndagen då väderleken var 
bättre, sol och ingen direkt 
vind att prata om.

– Det var betydligt blåsi-
gare på lördagen, men tack 
och lov slapp vi nederbörd. 
Jag bad till Tor att han skulle 
vänta med regnet till mark-
naden var slut och det gjorde 
han, skrattar Tina Friis 
Hallberg på Ale Vikinga-
gård.

Byalaget hade ordnat med 
femkamp för besökande 
familjer vilket blev väldigt 
uppskattat. Deltagarna fick 
bland annat prova på att 
kasta yxa och skjuta pilbåge.

En hel del utställare fanns 
på plats för att visa och sälja 
sitt hantverk. Tillsammans 
med alla utklädda vikingar 
skapades en inramning av 
bästa märke.

– Besökarna som jag pra-
tade med var väldigt, väl-

digt nöjda och det känns 
naturligtvis roligt. Många av 
gästerna kommer långväga 
ifrån, men i år upplevde jag 
också att det var fler alebor 
än tidigare, avslutar Tina 
Friis Hallberg.

Vikingar invaderade Häljered

Annette och Petra Hall från Krokstorp smakade på nybakat 
bröd och dricka när de besökte vikingamarknaden i Häljered.

Viggo Hagman, 9 år från 
Göteborg, fi ck under Bernt 
Johanssons ledning prova på 
att svarva.

Jerker Fahlström berättade gamla historier som intresse-
rade marknadsbesökarna.

Vikingar fanns det gott om. 
Här ser vi Emil Kristensen 
och Elias Johansson.

Lars Frölich knådade degen 
som han skulle baka i gryta 
över öppen eld.
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Nu har 
det 
hänt 
IGEN...

Ännu en ryttare från Ale-Jennylunds RK är vinnare av den prestigefulla stilhoppningstävlingen  
”GP-Ponnyn”. Jublet från de tusentals hästkunniga i publiken kände inga gränser när Alexandra 
Karlsson med ponnyn Miclas Coutrney Love red ärevarvet på ett närmast fullsatt Scandinavium. 
Tävlingen ger pris till den ryttare, som inte bara rider felfritt och snabbast, utan också gör allting rätt 
på den mest välskötta ponnyn. Stränga och mycket erfarna domare sätter betyg.

Det här är dock ingen engångshändelse! 
placerade på resultatlistan, senast 2010 vann Elin Wessberg samma titel. 
Vi kan bara konstatera att vi lyckats igen! Att lära barn att rida mjukt och med stor känsla för ponnyn, 
att vi dessutom förmedlar kunskap om hur man sköter sin häst på bästa sätt, vilket detta priset är 
ett bevis för, det måste vara det absolut bästa betyg en ridklubb kan få. 

Vill du också rida i Scandinavium? Börja rida hos oss på Ale- 
Jennylunds RK. Alla som är intresserade av hästar och ridning är  
välkomna till oss i Bohus. Kolla på www.ajrk.se, eller ring 031-982500.

Huvudsponsorer
www.laget.se/nodingesk

Välkomna!

Ale Torg

Nödinge SK Handboll bjuder in
alla medlemmar till

 

Årsmöte
Onsdagen 29 maj

kl 18.30
Kansliet i Nödinge sporthall

 
Motioner skickas senast två

veckor innan till nskkansli@gmail.com

GÖTA. Vid SPF Göta Älv-
dalsbygdens senaste träff fick 
medlemmarna en god inblick 
i Götas historia. Hillevi Pet-
tersson tog med deltagarna 
på en promenad bland torp 
och slottsruiner.

I Finska föreningens lokal 
vid Ryrsjön fick man sedan 
se en utställning med foton 
från gamla dagar och nutid. 
Eleverna på Ryrsjöskolan 

gjorde för några år sedan 
detta sevärda arbete. Mest 
förvånade blev nog de flesta 
över det stora antal företag 
som fanns under 1900-talets 
förra hälft och som nu är helt 
borta. Vid fikat berättades 
många minnen från gamla 
dagar. Kerstin Andersson 
tackade Hillevi och infor-
merade om kommande resor 
och träffar.                         ❐❐❐

SPF Göta Älvdalsbygdens medlemmar fi ck lära sig mer om 
Götas historia.

Promenad bland 
torp och ruiner
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