
VECKA 11         NUMMER 10|24 SPORT

11:40 FLICKOR 01 
NÖDINGE vs Bjurslätt

15:00 DAM DIV 2 
NÖDINGE  
vs HK Aranäs

12:30 POJKAR 02 
NÖDINGE vs Baltichov

ALE GYMNASIUM
SÖNDAG 16 MARS

www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

HELGENS 
MATCHER 

- Älska handboll

För mer information: 

www.laget.se/alehf

Matchsponsorer:

MATCHER

EL FIXARNA I ALE

Älvängens Kulturhus 
Söndag 16 mars

Ale Gymnasium 
Söndag 16 mars

14.45 P 01 Ale HF - Torslanda
15.45 Dam div4 Ale HF - Crocodiles

16.45 Herr div3 Ale HF - Halmstad

OK Alehof har under 
de senaste åren gjort 
en rejäl satsning kring 
Vasaloppsveckan, där såväl 
klubbmedlemmar som öv-
riga erbjuds en smidig pa-
ketlösning, som inkluderar 
det mesta. Vasaloppsåkare 
har klubben sedan många 
år erbjudit både bussresa 
och boende, men under de 
senaste åren har det även 
gjorts en rejäl satsning 
kring Tjejvasan, som fått 
mycket positivt gensvar. 
Med Alehofs bussar tar du 
dig inte enbart till och från 
boendet i bystugan, utan 
får även möjlighet att stan-
na till vid Vasaloppsmäs-
san. Naturligtvis blir du 
även skjutsad till start och 
hämtad efter målgång – en 
tjänst som även resenärer 
som reser med egen bil kan 
köpa till, så länge det finns 
lediga platser.

Under årets Vasalopps-
vecka registrerade klubben 
omkring 200 gästnätter i 
den inhyrda bystugan. Det 
blir många portioner gröt 
om morgonen och stora 
plåtar lasagne om kvällar-
na, vilket frivilliga krafter i 
klubben skötte galant. Om 
kvällarna hördes många 
glada skratt bland delta-
garna, trots att de ofta fått 
kämpa i ovanligt trassliga 
förhållanden med mycket 
nysnö, allt som oftast obe-
fintliga spår, omvallning 
och kampen mot repet.

– Att få hjälp med 
att valla skidorna och få 
tillgång till extra service 
utmed spåret anser många 
vara ovärderligt, berättar 
Erika Pedersen, en av 
eldsjälarna bakom klubbens 
Vasaloppssatsning.

– Att kunna utnyttja 
busservicen, slippa tra-
fikkaoset och komma till 
dukat bord både morgon 
och kväll är också skönt för 
den som vill ha fullt fokus 
på sitt lopp.

 I år hade klubben även 
ett lag på startlinjen i 
Stafettvasan. Väder, skador 
och ändrade arbetsscheman 
gjorde att laguppställning-
en ändrade karaktär ett par 
gånger under säsongen och 
spikades så sent som kväll-
en före start. Laget kom 
i mål på 215:e plats (av 1 
600 anmälda), precis över 
6 timmar och diskuterar 
redan en uppföljare nästa 
år. Skidsektionen kommer 
under den kommande 
veckan att ta ställning till 
om en större satsning även 
ska göras runt Stafettvasan 
i framtiden.

 Du som är intresserad 
av Stafettvasan eller något 
av våra andra arrangemang 
under Vasaloppsveckan är 
välkommen att kontakta 
Skidsektionen i OK Alehof. 
Kontaktuppgifter och 
information hittar du på 
klubbens hemsida.

I Stafettvasan åkte Angelica Johansson, Martin Eriksson, 
Magnus Ullman, Tobias Persson och blott 15-åriga Olivia 
Ullman för lag OK Alehof Team Extra.

Lyckad Vasalopps- 
satsning för OK Alehof

Amarok. Om du kräver lite mer.
Bränsleförbrukning Amarok vid blandad körning från 7,3 l/100 km, 192 g CO2/km. *Bilab Leasing fr. 3495 exkl moms 36 mån, 20% särskild leasing-
avgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. Erbjudandena gäller så långt lagret räcker. Bilen på bilden är extrautrustad.

Öppet: Mån-fre 9-18, lör 10-14. Tel växel: 0303-62 000. Tel förs: 0303-62 090.

VW Amarok Highline 2,0 TDI 180 hk Automat 
4MOTION Ord. pris 375.000:- exkl moms

NU! 309.000:- exkl moms Leasing 3.495:-/mån*

Bilab Limited Edition utrustad med bland annat:

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

BILAB
LIMITEDEDITION

Erbjudande!
Just nu bjuder vi på frontbåge med 3 extra ljus eller sidebars. 

VÄXJÖ. I helgen genom-
fördes inomhus SM i 
friidrott för 15 och 16 
åringar i Växjö. 

Bohus IF Friidrott var 
representerade genom 
Markus Menander som 
hoppade Höjd. 

 
Markus gick in i tävlingen 
på 166 och klarade höjden 
utan problem. Han var 
sedan högt över 174, även 
detta i första försöket. När 
Markus sedan klarade 177 
i andra försöket trodde 
tränare Marthin Krantz att 
det skulle bli medalj, men 
det visade sig att det skulle 
bli ytterligare fyra stycken 
hoppare som klarar höjden. 
Markus gör sedan ett fantas-
tiskt fint hopp med luft över 
180 i första försöket och 
kopplar därmed ett grepp 

om en medalj. Till slut är de 
fyra hoppare som skall göra 
upp om medaljerna på 182. 
Det visar sig att det bara är 
Simon Wiklund – IK Wil-
ske som klarar höjden och 
därmed tar guld. Då Markus 
klarade 180 i första försöket 
ger det honom ett silver, 
samtidigt som han skriver 
historia med Bohus IF Frii-
drotts första SM medalj.      

Markus gör en utmärkt 
tävling i ett tufft startfält 
och när flera deltagare visa-
de nervositet under sin för-
sta SM-tävling var Markus 
lugn och samlad. Han hade 
inför tävlingen ett person-
ligt rekord på 176 som han 
lyckades slå två gånger.   

Föreningen gratulerar 
och önskar Markus lycka 
till i sin satsning mot högre 
höjder.                       Bohus IF Friidrott

Höjdarhopp gav
Markus Menander silver

RESULTAT

1. Simon Wiklund, IK Vilske, 

1,88

2. Markus Menander, Bohus 

IF, 1,80

3. Claes Lagerfelt, Linköping 

GIF, 1,80

4. Malcolm Herlenius, Ulevi 

FK, 180

ALAFORS. Mathias 
Söder från Alafors och 
tävlandes för Konga-
hälla AIK vann guld när 
Ungdoms-SM avgjordes 
i Växjö i helgen.

På sin födelsedag såg 
Mathias till att ta hem 
segern på 1 000 meter i 
klassen pojkar 15.

Dessutom blev det ett 
nytt personligt rekord 
och tillika nytt klubbre-
kord.

En bättre födelsedagspresent 
kunde han inte få. Mathias 
Söders drömmar om ett SM-
guld infriades.

– Det känns otroligt bra 
just nu. Loppet blev precis 
som jag hade hoppats. Jag 
lade mig som tvåa-trea till 
dess att det var tre varv kvar. 
Då gick jag upp i ledningen 

och höjde tempot, berättar 
Mathias.

Taktiken höll ända in i 
mål. Sluttiden 2.42 betyd-
de nytt personbästa med två 
sekunder.

En annan alebo som visa-
de framförtterna var Markus 
Menander från Bohus IF 
som tog silver i höjd. Även 
han tävlandes i P15.  

JONAS ANDERSSON

Mathias Söder från Alafors.

Markus Menander.

SM-guld till Mathias Söder


