
2013  |   vecka 32  |   nummer 27  |   alekuriren 15SPORT

Tor 8 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Mellerud

Lör 10 aug kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Ulricehamn

Tis 13 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sollebrunn

FOTBOLL I ALE

NÖDINGE. 103 barn i 
åldern 7-13 år deltog i 
fotbollsskolan på Vim-
mervi. 

Bara den begrän-
sade tillgången av 
fotbollsplaner hindrade 
Nödinge SK från att 
ta emot ännu fl er delta-
gare.

– Ett suveränt lagar-
bete av ideella ledare 
i klubben, hjälpsamma 
föräldrar och duktiga 
feriearbetare lade grun-
den för årets succé, 
säger samordnare Jen-
nie Bakkum.

Fotbollsskolor tillhör 
numera ett av sommarlovens 
många höjdpunkter för barn 
i nästan alla kommunens 
samhällen. Nödinge satsade 
i år på landslagets fotbolls-
skola som sanktioneras av 
Svenska fotbollsförbundet. 
På mindre än tre veckor fyll-
des grupperna.

– Och det utan att vi 
annonserat! Hade vi haft fler 
planer så hade vi lätt kunnat 
ta emot fler deltagare, säger 
Jennie Bakkum.

Fotbollsskolan drevs med 
hjälp av ideella krafter i för-
eningen och sex feriearbe-
tande ungdomar.

– De har varit jätteduk-
tiga och väldigt populära 
hos barnen. Vi har också haft 
externa tränare från Gais 
och Göteborgs fotbollsför-
bund. De har föreläst om 

mental träning och kört en 
del fyspass, berättar Jennie 
Bakkum.

Dagarna kryddades med 
lite oväntade inslag. Rädd-
ningstjänsten kom på besök 
och lät barnen få testa brand-
slangen samt övriga funktio-
ner i brandbilen.

– Ett annat uppskat-
tat besök var när glassbilen 
tutade in och bjöd barnen 
på glass! Ett stort tack vill 
vi också rikta till Frukt- och 
Grönsakshuset i Nödinge 
som sponsrades oss med 
frukt varje dag, avslutar 
Jennie Bakkum.

Som final arrangerades 
ett antal fotbollsmatcher på 
Vimmervi, men roligast för 
de små var det nog ändå att 
få kasta vattenballonger som 
tack till sina ledare…

VETLANDA/ALE. Två 
aleryttarinnor skör-
dade framgångar i New 
Forestmästerskapet i 
Vetlanda 19-21 juli. 

Sara Lundbergs pon-
ny utsågs bland annat 
till Bästa valack och 
Emmy Wessberg vann 
SM-klassen i hoppning 
för C-ponnyer. 

New Forestmästerskapen 
är en rastävling för regist-
rerade New Forest-hästar. 
Ungdomar från hela Sverige, 
men även från andra nord-
iska länder, tävlar om vem 
som har den duktigaste och 
finaste New Forest-ponnyn. 

Tävlingen arrangerades av 
Vetlandaortens ryttarfören-
ing och Svenska New Forest-

föreningen i Vetlanda helgen 
den 19-21 juli.

Sara Lundberg från 
Nygårds ryttarsällskap täv-
lade med ponnyn Keimos 
Elliot, som utsågs till Bästa 
valack samt res. Best in 
show, alltså en andraplace-
ring. Emmy Wessberg med 
ponnyn Ämmedie från Ale-
Jennylunds ridklubb vann 
SM-klassen i hoppning för 
C-ponnyer.

Sara kammade även hem 
en andra och tredjeplats i två 
olika dressyrklasser.  

Det var med andra ord 
två nöjda aleryttarinnor som 
lämnade årets New Forest-
mästerskap med fina priser.

Prisade. Sara Lundberg med ponnyn Keimos Elliot och Emmy Wessberg med sin Ämedie 
skördade framgångar på New Forestmästerskapen i Vetlanda 19-21 juli. 
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– Guldmedalj och fi na utmärkelser till aleryttare

Stora framgångar i New Forestmästerskapen

ALAFORS. Ett favorit-
tippat Ahlafors IF fl op-
pade i serieinledningen. 

Avslutningen på 
vårsäsongen var desto 
roligare.

– Sju poäng av nio 
möjliga känns bra att 
ha i ryggen när vi drar 
igång igen, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson.

Ahlafors IF startar redan 

på torsdag med hemma-
match mot Mellerud som 
jagar revansch efter deback-
let senaste med (1-4).

– Vi har bara ett fråge-
tecken kring Edwin Pear-
son som har ont i hälsenan 
och troligtvis får stå över. 
Kan vi behålla skärpan fram-
för mål och samma solida 

försvarsspel som de senaste 
matcherna blir vi svåra att 
rubba, säger en förväntans-
full Hermansson.

Han gör ingen hemlighet 
av hur han ser på lagupp-
ställningen.

– I lördags testades Shkar 
Nawzad som högerback. 
Det såg stabilt ut. Nu när 

Jonatan Henriksson är 
tillbaka i gammalt gott slag 
vill jag använda honom som 
fältherre i mittförsvaret. 
Henke (Andersson) är som 
alla förstår given. Framåt har 
Moha Abdulrazek visat att 
han ska spela. Han levererar 
varje match. Bakom honom 
kämpar Peter Antonsson 

och Jihad Nashabat om 
platsen som släpande for-
ward, säger Hermansson.

I Edwin Pearsons från-
varo ersätter Jonathan 
Lindström på mittfältet.

Ahlafors har efter Melle-
rud ett derby borta mot Edet 
och vidare Älvsborg hemma.

– Dessa tre matcher avgör 

var i tabellen vi ska hamna. 
Om vi vill vara med och 
bråka med topplagen gör vi 
klokt i att ta full pott, avslu-
tar Lars-Gunnar Hermans-
son.

Ahlafors IF vann lörda-
gens träningsmatch mot 
Öckerö med klara 5-1. Mål-
skyttar var: Moha Abdulra-
zek 2, Jihad Nashabat 2, Ali 
El-refaei. 
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Populär fotbollsskola på Vimmervi i Nödinge. 103 deltagare i åldern 7-13 år medverkade i år.

Nytänt Ahlafors inleder mot Melleruds IF

Populär fotbollsskola i NödingePopulär fotbollsskola i Nödinge

Vattenkrig. Deltagare mot 
ledare. Det var minst lika 
roligt som fotbollen…


