
NUMMER 30         VECKA 34| 27SPORT

Fredag 5 sept kl. 18.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 70 kr/person (ord pris 280-300 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen  

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan  

1 timme innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter  
per telefon: 0303-74 21 13
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i Nödinge

HÅLANDA. Helgen 9-10 
augusti sköts SM i Olympisk 
trap i Hässleholm.

Skepplanda Sportskyttar 
hade fyra skyttar på plats 
och av dem så lyckades Eje 
Carlsson, som i år gjort co-
meback efter några års från-
varo, Rickard Andersson 
och Johan Johansson vara 
bland de sex skyttar som tog 
sig till fi nalskjutningen.

Efter första rundan slogs 
Rickard ut och slutade på 
en femte plats. Johan tog sig 
till bronsmatchen och Eje 
till guldmatchen. Båda dessa 
medaljmatcher blev jämna 
och det krävdes ytterligare 
särskjutning innan medal-
jerna fördelades. Eje blev 
silvermedaljör och Johan 
slutade fyra. Båda förlorade 
dessvärre sina respektive sär-

skjutningar.
Eje, Johan och Rickard 

bildade även föreningens lag 
som i Lag-SM vann guldet 
med bred marginal ner till 

silvermedaljörerna Uppsa-
la och bronsmedaljörerna 
Hässleholm.

JONAS ANDERSSON

Eje Carlsson, Skepplanda Sportskyttar, knep silvret när SM i 
Olympisk trap avgjordes i Hässleholm förra helgen.
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Lyckad come back av Eje Carlsson
Våren på Ale Brukshund-
klubb var intensiv med 
fullbokade kurser och fl era 
nya givande aktiviteter och 
föreläsningar. Förhopp-
ningsvis blir hösten minst 
lika fullspäckad med roliga 
kurser och träffar. Grund-
kurs i allmänlydnad på 
dag- och kvällstid erbjuds, 
rallylydnad, fortsättnings-
kurs, spår och tävlingslyd-
nad fi nns på programmet. 
Maths Lindberg kommer 
att ge ytterligare en föreläs-
ning där temat är ”Nos till 
svans” där han bland annat 
går igenom ögon, öron och 
tandvård. Han visar i prak-
tiken hur man tar pulsen, 
lägger förband, och känner 
igenom hunden på korrekt 
sätt samt ger allmänna råd 
vid mag/tarmproblematik 
med mera.

Klubben har under 
sommaren gjort en satsning 
på agilityn, som legat i träda 
ett antal år. Dels rustat upp 
gamla hinder och redskap, 
dels kunnat köpa in nya 
agilityhinder för 15 000 
kronor som Ale kommun 
gav i satsningen på fören-
ingslivet. Ett samarbete har 
startat med Elin Fahlgren, 
en känd agilitytränare som 
ska hålla agilitykurser om 
det kommer in tillräckligt 
många intresseanmälningar. 
Elin tävlar på SM-nivå, har 

även varit med och täv-
lat med Agilitylandslaget 
U-team 2013 och är uttagen 
till Sveriges landslag på 
World Agility Open. Ale BK 
är mycket glada och stolta 
över att Elin kommer till 
klubben och håller kurser, 
och hoppas på så sätt att få 
igång agilityn igen! 

Dock behövs ytterliga-
re resurser för att kunna 
dränera agilityplanen, därför 
arrangeras en inoffi ciell 
hundutställning söndagen 

den 7 september. Utställ-
ningen är för hundar från 
fyra månader och uppåt, 
även veteranklass kommer 
att fi nnas, och barn med 
hund. Domare kommer att 
vara Peter van der Steen, 
som hållit i klubbens upp-
skattade ringträning under 
våren, samt en domare från 
England. Även ringträning 
arrangeras inför utställning-
en fyra onsdagar med start 
13 augusti.

Anna Frisk 

Aktiv höst på Ale Brukshundklubb

En fullspäckad höst väntar på Ale Brukshundsklubb med kurser 
och träffar.

HÅLANDA. På SM i 
Söderhamn tog Gunilla 
Wallengren fyra nya 
guldmedaljer.

Nu är hon redo för 
EM i Swansea, 19-23 
augusti.

– Naturligtvis hopp-
as jag på medalj, inget 
snack om saken, säger 
Gunilla till lokaltidning-
en.

Gunilla Wallengren gav 
ett härligt formbesked på 
Hällåsens Idrottsplats förra 
helgen. Hon tog då beslut 
om att köra alla distanser på 
EM-tävlingarna i Wales.

– Det stämmer. Jag kom-
mer att köra 100, 400, 800, 
1500 och 5 000 meter. Mitt 
100-meterslopp på SM var 
fantastiskt. Jag klockades på 
17.49 vilket är elva hundra-
delar under mitt personliga 
rekord. Tyvärr var det lite 

för stark medvind för att 
godkännas i resultatböcker-
na, berättar Gunilla.

Hur är känslan inför 
EM?

– Jag känner mig lugn och 
harmonisk och har samtidigt 
en stark tro på min egen ka-

pacitet. Jag ska ge mina kon-
kurrenter en rejäl match.

Blir det medalj?
– Det återstår att se, men 

naturligtvis har jag siktet in-
ställt på det, avslutar Gunilla 
Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Gunilla Wallengren hoppas på 
medalj när EM avgörs i Wales, 
19-23 augusti.

Wallengren redo för EM

BARN

Under v 36 och 37 kan du prova våra pass utan kostnad. Avgift: Vuxna 
och ungdomar 600kr, barn 300kr för 12v. Ingen föranmälan! 

Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim
Gympa hösten 2014

VUXNA och UNGDOMAR

Söndagar - start 7/9
Gympa, medelpass 19.00-20.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Lotta Edvardsson

Lördagar - start 6/9
Gympa, styrka utan hopp 10.00-11.00

Garnvindeskolan Skepplanda.  
Ledare: Anki Olsson

Torsdagar - start 4/9
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Ammi Westlund

Måndagar - start 1/9
Vattengympa 19.45-20.45 

Skepplanda Simhall. Ledare: Liselotte Persson/Ammi Westlund

Tisdagar - start 2/9
Gympa med mycket lek, 7-10 år 18.00-19.00
Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Elin Olsson

Måndagar - start 1/9
Hopp- och lekgympa, 4-6 år 18.15-19.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Matilda Körnsberg

TISDAGSPASSET  

ÄR FLYTTAT!


