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ALVHEM. Ale GK skörda-
de fi na framgångar då några 
av klubbens juniorer deltog 
i regionfi nalen av Skandia 
Cup. I denna omgång kom 
Filip Forslund tvåa i sin 
åldersklass P16 och Isa-
belle Alvarsson vann sin, 
F14-klassen.

Nu till helgen, 29-31 

augusti, spelas Riksfi nalen 
på Stenungsunds GK där 
de bästa juniorerna upp till 
16 år, födda-98, under två 
dagar kommer att göra upp 
om platsen som bäst i Sve-
rige i sin åldersklass. Båda 
representanterna, Filip 
Forslund och Isabelle Alv-
arsson, har goda chanser att 

vinna då de tillhör de bästa i 
sin åldersklass.

Segraren i respektive 
åldersklass kommer att få 
representera Sverige i en 
landskamp mot Danmark 
under hösten, tillsammans 
med några av tjejerna i 
fl icklandslaget.

Fina framgångar för Ale GK

Filip Forslund blev tvåa och Isabelle Alvarsson segrade när regionfinalen av Skandia Cup avgjordes. 
Nu till helgen representerar de Ale GK på Riksfinalen i Stenungsund.

NYKÖPING. SM-guldet 
är bärgat!

Bröderna Philip och 
Simon Stenborg säkra-
de totalsegern vid den 
fj ärde deltävlingen som 
avgjordes i Nyköping 
förra helgen.

ÄMK-ekipaget har 
vunnit samtliga heat 
den här säsongen.

En deltävling återstår, i Hel-
singborg den 28 september, 

men den är av akademisk be-
tydelse. Stenborg har redan 
säkrat förstaplatsen i årets 
SM-serie.

– Otroligt skönt! Det har 
känts bra hela säsongen, för-
klarar Philip Stenborg.

I VM-serien ligger man 
åtta med tre deltävlingar 
kvar. Målet är att nå topp 
tio-placeringar i alla de heat 
som återstår.

– Det gäller att skaffa sig 
erfarenhet. De fem bästa eki-
pagen i världen har 8-10 års 
tävlingsrutin. Vi har framti-
den för oss, avslutar Philip 
Stenborg. Grattis säger vi till Philip och Simon Stenborg som redan har säkrat SM-guldet i sidvagn.
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SM-guld till 
Stenborg

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

ALE. På lördag är det dags 
för Västrallyt igen, ett sam-
arrangemang med SMK 
Trollhättan och Älvbygdens 
MK. Även Stenungsund och 
GMF hjälper till. Den här 
gången är det inte SM, men 
väl en deltävling i Svenska 
rallycupen 

– Svenska rallycupen lock-
ar betydligt fl er deltagare än 
SM. Vi har grupp E-cupen 
som är en serie för alla de 
som åker ekonomi/standard 
rallybilar, Mega rallycup 
som är den lokala serien här 
i Västsverige samt DM för 
västra, förklarar ÄMK:s Leif 
Kärnede.

I det stora startfältet är 
det inte mindre än nio eki-
page som kör för Älvbygden. 

Bland de trimmade i A 2wd 
hittar vi Marcus Börjes-
son och Anders Kärnede i 
en 940, nu med Marcus vid 
ratten.

Getingbo
– Vi får se om de gamla tak-
terna sitter i, fast motståndet 
är ovanligt tufft. Det blir ett 
riktigt getingbo, säger Leif 
Kärnede.

Ulf Grolander i B 2wd 
är alltid snabb i hemmatäv-
lingarna. C Grupp E har 4 
ÄMK-are där några unga 
killar verkligen är på gång. 
Erik Wiklund är inne på 
sin andra säsong och brukar 
hålla till i toppen när allt 
stämmer. Det gör också Jo-
nas Helgesson och Markus 

Karlsson, som delar bil och 
kör varsin gång.

– Båda åker fort och har 
hunnit placera sig bra fast de 
började i våras, säger Kärne-
de.

Första start är klockan 
tio i Trollhättan, strax intill 
SAAB-museet, sedan bär det 
av ner till Ale för de tre för-
sta sträckorna av sju. Totalt 
är det 18 mil varav 57 kilo-
meter specialsträckor.

– Program fi nns att köpa 
på Statoil i Älvängen och på 
Gulf i Nol. Nu hoppas vi på 
bra väder, så att det blir en 
riktig rallyfest i skogarna, av-
slutar Leif Kärnede.

JONAS ANDERSSON

Dags för Västrallyt
– Nio ekipage kör för ÄMK

KINNA. Linda Karlsson och Louise Svens-
son från Ale Basket, har nu gjort sin lands-
lagsdebut för Sveriges baskettjejer i DU 15. 
Under en vecka i Kinna var det många trä-
ningar och som avslutades med tre matcher 

på helgen.
Sverige spelade mot Nederländerna och 

Danmark. De gjorde en bra insats mot svåra 
motståndare, både när det gäller längd och 
tempo. Sverige vann fyrnationsturneringen 
och var enda obesegrade laget. Hela veckan 
var lyckad för Aletjejerna, som har lärt sig 
mycket basket och blivit lite tuffare i sitt spel. 
Tränarna har gjort ett verkligt gott arbete 
med ungdomarna och de har fått nya kom-
pisar från hela Sverige. Nu återstår det att se 
om det blir en fortsättning, konkurrensen i 
99-gruppen är hård.

Linda Karlsson och Louise Svensson från Ale 
Basket har landslagsdebuten avklarad.

Blågula baskettjejer vann

 På lördag körs Västrallyt runtom i skogarna i Ale. Älvbygden har nio ekipage till start. 
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

R F

FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS


