
enormt bra i år. Vi respekte-
rar självfallet hans beslut och 
lyckönskar honom. Nu får vi 
leta efter en ersättare, säger 
Christer Andersson.

Mittbacken Mikael Ma-
liniemi som haft problem 

med sin rygg har också med-
delat att han kliver av.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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Ale Aerobic & Dansstu-
dio har de senaste åren 
arrangerat en Hösttävling 
i Älvängens Kulturhus. Så 
blev det även i år, men för 
första gången med ett nytt 
upplägg. Den traditionella 
Hösttävlingen som är öppen 
för hela Sverige kördes 
som tidigare, med stora 
delar av Sverigeeliten på 
plats. Det nya för i år var 
att det senare under dagen 
även arrangerades vad 
hemmaklubben kallar för 
”Minitävling” tillsammans 
med en dansuppvisning av 
Dansstudions grupper.

Arrangemanget blev en 
succé rakt igenom, och 
Älvängens Kulturhus fylldes 
till bredden två gånger om. 
När gymnasterna, som var 
först ut för dagen, startade 
var det välfyllt på läktaren 
framför tävlingsgolvet. Det 
var en rejäl och stöttande 

hejarklack! Gymnasterna 
svarade upp genom att köra 
bättre än någonsin, och 
publiken bjöds på det ena 
fantastiska programmet 
efter det andra.

I den yngsta tävlingsklas-
sen inledde Ale med att ta 
hem hela prispallen genom 
Agnes Hagberg, Line 
Andreasson och Linnea 
Enyck. Dessa unga tjejer 
stod för otroligt rena pro-
gram, och det var nog ingen 
i publiken som missade vilka 
talanger som börjar komma 
fram.

När samma ålderskatego-
ri avgjordes i parklassen blev 
det så jämnt att två Alepar 
till slut fick exakt samma 
slutpoäng, och alltså fick 
dela på guldet. Inte desto 
mindre nöjda för det klev 
Line Andreasson, Greta 
Bengtsson, Anna Siverbo 
och Agnes Hagberg upp till-

sammans på högsta pallen.
I ungdomsklassen, Age 

Group 1, stod återigen två 
Aletjejer överst. Den här 
gången fick Emma Kvidal 
kliva allra överst före Day-
hane Beltran. Återigen två 
mycket rena program som 
bådar gott för framtiden.

Den äldre juniorklassen, 
Age Group 2, vanns av 
Emilia Berkes från Ale, 
före två gymnaster från 
Trelleborgs Gymnastics & 
Dance. Emilia har successivt 
höjt nivån på sitt program 
under sommaren och 
hösten, och nu börjar alla 
bitar falla på plats. Trots en 
envis förkylning det senaste 
lyckades hon den här gång-
en sätta större delen av sitt 
program.

Sist ut i tävlingen var 
seniorerna, där Ale hade två 
gymnaster på startlistan. 
Bägge tjejerna gjorde bra 

ifrån sig, och allra vassast för 
dagen var Malin Lundkvist 
som är tillbaka i tävlings-
sammanhang efter en tids 
uppehåll. Riktigt kul att se 
henne tillbaka på tävlings-
golvet igen, nu dessutom 
i bättre form än någonsin 
tidigare. Efter henne i re-
sultatet hittar vi Karin Tuv-
skog på en fin andraplats, 
med en rutin som var precis 
så bra som man kan förvänta 
sig efter hennes senaste tids 
förkylningar.

När Hösttävlingen var 
avklarad laddades batterier-
na genast om med sikte på 
eftermiddagens Minitävling 
och uppvisning. När klock-
an slog fem var Kulturhuset 
fyllt till bredden, och de 
sista besökarna fick till och 
med stå i ingången för att 
kunna se alla duktiga barn 
och ungdomar. Under den 
knappt en timma långa 

tillställningen varvades 
gymnaster och dansare, och 
publiken bjöds på allt från 
charmiga småtomtar till 
blivande elitgymnaster och 
streetdancekillar. Det blev 
en del nerver som stökade 
till det ibland, men alla 
löste uppgiften galant. Det 
är minsann modigt att våga 
ställa sig framför så mycket 
publik och visa vad man 

tränat både hårt och länge 
för att klara.

Det blev ett arrange-
mang över all förväntan för 
klubbens del, och det lär 
definitivt komma en uppföl-
jare i samma anda. Klubbens 
coacher, gymnaster, dansare, 
föräldrar och styrelsemed-
lemmar gjorde tillsammans 
att dagen blir något vi sent 
kommer glömma.

Hösttävling och dansuppvisning i Älvängens Kulturhus

Charmerande dansuppvisning i Älvängens Kulturhus.

Bohus IF Friidrott hade 37 
friidrottare med som deltog 
på Adventsspelen i olika 
grenar och det blev många 
personliga rekord och bra 
placeringar. För att nämna en 
del: Isa Larsson som tävlar 
i flickor 14 år (F14) satte 
nytt personligt rekord i höjd 
då hon kom trea på höjden 
1,44. Med detta resultat 
klarade hon kvalgränsen till 
Götalandsmästerskapen i 
mars 2015 som går i Växjö 
och hon fortsatte sin grymma 
helg med ett nytt personligt 
rekord på 200 m 30,38.

Markus Menander, 
som är Sverigetvåa i höjd i 
sin ålder, testade på 60 m 
häck P17 och kom på en fin 
andraplats, sedan passade 
han på att vinna kula för P17 
och som toppen på ett isberg 
kvalade han in till Inomhus 
Ungdoms-SM i höjd då han 
kom trea på 1,80.

Vi har även en duktig 
sprintertjej i Cornelia Flis-
berg som för första gången 
gick under dröm 9,0 på 60m 
då hon kom på femte plats 
i F13 på 8,80sek och sedan 
följde hon upp detta genom 

att komma femma i tresteg. 
Vi är en klubb som är 

väldigt starka i många grenar, 
men en gren som vi har bör-
jar få bra tradition i är kula. 
Läs detta och bli fascinerad: 
Linnea Persson tvåa i F12, 
Josefin Carlsson femma i 
F15, Leo Carlsson segrare i 
P11 på nytt personigt rekord 
9,96. I F10: 1:a Elin Björn, 
2:a Lydia Mattson och 
tätt följda var dessa duktiga 
flickor: Emma Hansson, 
Filippa Dahl och Hanna 
Andreasson. 

I F13 kom Amanda For-
sell femma på nytt personligt 
rekord 8,52m och avslut-
ningsvis i P10 kom Elliot 
Karlsson trea, Adam Rydén 
åtta och tätt följd var Mio 
Grinder (nytt personligt) och 
Elliot Montell. 

Våra friidrottare är nyfikna 
på att testa nya grenar och en 
av dem är Matilda Bergand 
som gjorde tävlingsdebut i 
tresteg och i F12 kom hon 
på en hedrande fjärde plats, 
även Lisa Runge och Embla 
Lindquist testade denna gren 
med goda resultat. En annan 
gren som Lisa Runge, Embla 

Lundquist, Linnea Persson 
och Ayla Grinder testade på 
var stav och även om vi inte 
har tränat på denna gren så 
gjorde de bra försök. Strongt! 
Våra flickor är tävlingsviliga 
och var även med på höjd 
där Elin Åberg vann med 
stor stil F12 på ett mycket 
bra resultat – 1,36m. Hennes 
friidrottskompisar Matilda 
Bergand, Linnea Persson, 
Kajsa Hansson, Embla 
Lindquist och Lisa Runge 
gjorde henne sällskap och 
presterade också bra.

Vi har ett gäng 10-åringar 
som dominerade längdhopp 
där vi tog fem av de sju första 
platserna (Elliot Karlsson, 
Vidar Lindquist, Erik 
Larsson, Gustav Johanne-
son, Adam Rydén) och inte 
långt från dem var tre andra 
duktiga pojkar Elliot Montell, 
Alvar Molin och Filip Nord-
berg. Som inte detta var nog 
så följde pojkarna upp med 
att göra riktigt bra resultat 
på 600 m där Filip Jonsson 
vann på 2,02,48 och även 
60 m genomförde de på ett 
strålande sätt.

Per Carlsson Bohus IF Friidrott

Otroligt bra start på friidrottssäsongen

Det råder stor optimism i 
Skepplanda BTK. Damerna 
är klara för division ett och 
herrarna för division fyra 
kommande säsong. Herrar-
na fick se sin nya ledarstab 
i veckan. Idel kända namn 
och profiler dök upp på 
Forsvallen. Jonas Anders-
son har lämnat klartecken 
som huvudtränare och An-
ders Claesson assisterar. 
Kjell Björstedt tar hand 
om fysträningen tillsammans 
med Daniel Larson. Olof 
Samuelsson är målvaktsträ-
nare och Lasse Häggström 

lagledare. Björn Sundblad 
fortsätter som fysioterapeut 
och Jan-Inge Andersson 
blir lagledare för reservlaget. 
I organisationen ingår också 
Emrik Eklund.

– Att Jonas valde att köra 
vidare är ju något som både 
klubben och spelarna gläds 
över. Han kommer garante-
rat också att betyda mycket 
i samtalen med eventuella 
nyförvärv, säger Christer 
Andersson.

På den punkten har SBTK 
redan skakat hand med Jo-
nathan Franzén från ÄIK. 
Även Christian Larsson är 
tillbaka i truppen. Ett rik-
tigt tungt avbräck finns dock 
på målvaktssidan. Markus 
Samuelsson har skrivit på 
för Ahlafors IF.

– Självklart ville vi att 
”Mackan” skulle fortsät-
ta hos oss. Han har varit 

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk
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P03 KL 13.00
NÖDINGE SK vs GF Kroppskultur

F02 KL 13.50
NÖDINGE SK vs HK Aranäs

F01 KL 14.40
NÖDINGE SK vs IK Baltichov

F00 KL 15.30
NÖDINGE SK vs KFUM  
Trollhättan 
 

HELGENS
MATCHER
ALE KULTURRUM

SÖNDAG 7 DEC

SBTK klara inför 2015

Vid partävlingen i Alvhem 
den 25 nov deltog 11 par. 
Medel var 80 poäng och 
följande par placerade sig 
över medel:
 1) Eiron Andersson - Marcus Sandberg 123
2) Marie-Louise Björklund -  
Karl-Eric Nilsson                                  108
3) Torsten Johansson - Ronny Andersson 96
4) Elsa Persson - Rikard Johansson      93
5) Kent Johansson - Tomas  Ståhl         89

BRIDGE

Varmt välkomna!

Vi har platser för vuxna 
och ungdomar.
Prova 1 lektion gratis 
och rid 3 lektioner för 
400:- Erbjudandet gäller 
tom 31 jan.
 
Lussehoppet
+ Lucia 14/12

Kadriljuppvisning
24/12  kl 9.00

För mer info:
www.ajrk.se eller
besök oss på facebook

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

SKEPPLANDA. Några veckor efter avancemanget 
till division fyra presenterar SBTK sin ledarstab för 
2015.

Jonas Andersson fortsätter som A-lagstränare 
och får sällskap av Anders Claesson.

– Det kan inte bli bättre, precis de namnen som vi 
ville ha rakt igenom hela staben, säger sportrådets 
Christer Andersson.

Skepplanda BTK:s ledarstab 2015. Från vänster: Olof Samuels-
son, Jonas Andersson, Anders Claesson och Daniel Larson. Sit-
tande: Lasse Häggström, Kjell Björstedt, Björn Sundblad och 
Jan-Inge Andersson.

SBTK:s första nyförvärv är 
klart. Jimmy Johansson väl-
komnar Jonathan Franzén till 
Forsvallen.
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