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Det är bra fart på ung-
domsverksamheten i Alehof 
och det har också resulterat i 
många goda tävlingsinsatser 
under året. Inte minst under 
sommaren och hösten har 
det blivit ett fl ertal fram-
skjutna placeringar.

Douglas Fransson-Lee 
deltog vid USM i mountain-
bikeorientering (MTB-O) 
i Eksjö i början av augusti. 
Han deltog i de tre dis-
tanserna, sprint, lång och 
medel. I den inledande 
sprintdistansen kände han 
själv, när han kom i mål, att 
han hade gjort ett bra lopp 
utan några missar. Det var 
ändå överraskande för ho-
nom att loppet resulterade i 
en mycket fi n andraplats och 
därmed ett USM-silver. Det 
var Alehofs första SM-med-
alj i denna orienterings-
disciplin, som innebär att, 
på cykel och i huvudsak på 
stigar och vägar, ta sig runt 
en MTB-O-bana.

I tre av årets fyra 
DM-tävlingarna i D-10 
klassen har segern gått 
till Alehof. I den fjärde 
tävlingen togs både andra 
och tredjeplatsen av Alehof. 
Det började med att Julia 
Wallberg i juni vann 
sprinttävlingen med över 
en minut, vilket är ett stort 
avstånd när det gäller sprint. 
Det fortsatte sedan med att 
Elina Reinholdsson var 
tvåa och Ida Bengtsson 
var trea på långdistansen. 
Helgen efter tog Elina hem 
segern på medeldistansen. 
DM-tävlingarna avslutades 
med stafetten. Elina, Julia 
och Ida vann redan i fjol, 
som 9-åringar, DM-sta-
fetten i D-10-klassen. De 
var således titelförsvarare. 
Också i år vann de stafetten 
efter att ha lett från start till 
mål. Dock skall sägas att de 
hade Sävedalens lag bara 11 
sekunder bakom sig, men 
Ida var stark på slutet och 
höll undan till seger. 

DM-stafetten arrange-
rades, för övrigt, av Alehof. 
Tävlingen var förlagd till 
Skogstorp i Skepplanda 
där förra årets Lång-SM 
arrangerades. Med en 
karta av högsta kvalitet och 
utslagsgivande banor och 
terräng gjorde att det blev 
ett lyckat DM-arrangemang. 
Vädret var också till vår 
fördel.

Alehof hade ett lag i den 
yngsta klassen, H/D-12-
klassen, på årets U-10-mila 
som hölls i månadsskiftet 
juli-augusti. I Alehofs lag 
ingick två 12-åringar, Filip 
Klingberg och Erik Jo-
hansson, och tre 10-åring-
ar, Ida Bengtsson, Elina 
Reinholdsson och Alfred 
Johansson. Utav drygt 100 
startande lag placerade sig 
laget på 43:e plats efter jäm-
na och bra insatser från alla 
i laget. Det är hög klass på 
denna tävling. Bland anant 
deltar de bästa lagen från 
Sverige, men också de bästa 
lagen från både Norge och 
Finland fi nns på startlinjen.

Prispallen på USM sprint med Alehofs Douglas Fransson-Lee 
till vänster.

Segrare i DM-stafetten 2014, klass D-10. Från vänster: Elina 
Reinholdsson, Ida Bengtsson och Julia Wallberg.

Alehofs lag på U-10-mila. Erik 
Johansson, Alfred Johans-
son och Filip Klingberg. Nedre 
raden: Elina Reinholdsson och 
Ida Bengtsson.

Medaljregn över OK Alehof
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ALVHEM. Förra söndagen 
spelades sista omgången av 
Skandia Tour och på Ale GK 
arrangerades en av regional-
tävlingarna. Med ett startfält 
fyllt av Alejuniorer, tre tjejer 
och åtta killar, så hoppades vi 
på fi na framgångar på hem-
maplan.

Det blev en spännande 
tävling som avslutades med 
särspel för både killarna och 
tjejerna. Bland tjejerna så var 
Isabelle Alvarsson en av 
de tre spelare som fi ck spe-
la särspel för att kunna kora 
en segrare. Efter två hål stod 
Isabelle som segrare och tog 
därmed sin första seger i en 
Skandia Tour-deltävling. Ti-
digare i år har hon kommit 
tvåa två gånger. Nu blev det 
tredje gången gillt!

Det gick även bra för våra 
övriga tjejer, Charlotta Nej-
man och Elisabeth Frans-
son, delade på femteplatsen.

Bland killarna slutade 
Jonathan Ahrnberg sexa, 
Rasmus Nordgren nia och 
Filip Forslund elva.

Ale GK:s Isabelle Alvarsson 
vann den sista deltävlingen 
på Skandia Tour. På bilden ses 
hon tillsammans med en av 
klubbens knattetjejer, Saga.

Isabelle vann 
Skandia Tour 
på Ale GK

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
ballonglördag den 
fj ärde oktober spås 
bli en fest på alla sätt, 
och nu även för de 
spänstiga.

Med två lopp i olika 
distanser kan alla 
vara med i festyran.

För första gången kommer 
Ballongloppet gå av stapeln 
i Älvängen. I samband med 
Ballonglördagen den fjär-
de oktober är det dags för 
spänstfesten där alla kan 
deltaga. Initiativet kommer 
från Ale 90 IK som tillsam-
mans med företagarna i Äl-
vängen tyckte det var dags 
att dra igång något kul.

– Loppet riktar sig till 
alla och inte bara till vana 
löpare. Det blir ingen tid-
tagning utan den tar man 
själv om man vill. Man kan 
också ta sig fram på olika 
sätt. Gå, springa eller stav-
gå, säger tävlingsansvarige 
Göran Tilly.

Valmöjligheter fi nns 
också när det gäller hur 
långt man vill ta sig. Med 
ett lopp på fem kilome-
ter och ett kortare på 1,6 
kilometer kan man själv 
bestämma vad som känns 
bäst.

Skillnaden mellan lop-
pen är vinsterna.

– Det blir presentkorts-
priser till snabbaste man 
och kvinna i det långa 
loppet, och lottade priser 
bland de övriga deltagarna. 
I lilla loppet får alla som är 
med en godispåse, berättar 
Göran Tilly.

Hur populärt loppet 
kommer att bli är det ingen 
som vet ännu, men Göran 
Tilly är positiv.

– Vi tror på det här, det 
är spontant och man behö-
ver inte förbereda sig. Man 
behöver inte föranmäla sig 
utan kan vakna på mor-
gonen, känna för det och 
komma ner, säger han.

Priset för att delta i lop-
pen är 20 kr för det lilla 
loppet respektive 50 kro-
nor för det stora. Starttider 
är vid skrivande stund inte 
klara.

SOFIA KARLSSON

Premiär för 
ballongloppet

Det är ännu svårare 
om man hör dåligt. 
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