
K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

LÖRDAG 31 JANUARI
ARRANGÖR:

REGLER

ANMÄLAN TILL 
Ulrika Ekstedt 
ulrika.ekstedt@hotmail.com 
Tel:  0725-70 10 63
Sista anmälningsdag fredagen 
den 16:e Januari

DELTAGARE: 2:or, 3:or & 4:or 
(-04 -05, 06:or)

Prispengar vinnare 4:a -  2000:-
Prispengar vinnare 3:a -  1500:-
Prispengar vinnare 2:a -  1000:-

Göteborgs Handbollförbund rekommenderar, 
att i den mån det är möjligt: spelas 1 halvlek 
för tjejerna och 1 halvlek för killarna. Tjejerna 
startar matchen! Om man för att få fullt lag 
måste ta in en tjej/kille kan dessa inte dess-
utom spela i sin ordinarie halvlek.  
Dock är det inte tillåtet att placera en kille 

som målvakt under tjejernas halvlek. 
Antal spelare samtidigt på banan är 5 stycken, 
endast en av dessa får vara innanför  
målgården som målvakt. 
Vi spelar med ”mjuka bollar” 
Bästa 2 klass och 3 klass går vidare till 
finalspel i Göteborg till våren

Återvändare. Filip Kannerholt och Rasmus Ydal förstärker LNIK:s 
division 6-lag som går för guld 2015.

LNIK:s herrar har ställt in siktet uppåt
NYGÅRD. Förstärkt 
ledarstab.

Lägg därtill ett par 
kvalitativa nyförvärv.

Det råder ingen 
tvekan om att Lödöse/
Nygård IK siktar på en 
topplacering i nästa års 
division 6.

I torsdags hade fotbollsek-
tionen kallat till informa-
tionsmöte i Alevis klubb-
stuga för att presentera 
organisationen för säsongen 
2015. En ny assisterande trä-
nare i Roger Brunberg häl-
sades välkommen. Brunberg 
har de senaste åren ansvarat 
för Alvhems IK herrseniorer 
i samma division.

– Det ska bli kul. Natur-
ligtvis siktar vi på att komma 
så högt upp i tabellen som 
möjligt. Lödöse/Nygård 
har ett bra lag, säger Roger 
Brunberg till lokaltidningen.

Thomas Abelsson fort-
sätter som huvudtränare, 
Joakim Lorentzon antar 
rollen som lagledare och led-
are för utvecklingslaget blir 
Peter Johansson och Joa-
kim Jönsson.

– Vi spelade bra i många 
matcher i fjol, men hade pro-
blem med målgörandet. Det 
behöver förbättras, säger 
Abelsson.

Två återvändare förstär-
ker LNIK nästa säsong. 
Rasmus Ydal, forward med 
ett förflutet i Vänersborgs 
FK och senast FC Trollhät-
tan, och Filip Kannerholt, 
mittfältare från Edet FK, är 
välkomna förvärv.

– Det är två unga killar 
som naturligtvis kommer att 
höja kvalitén i truppen, säger 
lagkaptenen Tobias ”Bass” 
Johansson som ser fram 
emot fotbollsåret 2015 med 
tillförsikt.

– Nu är jag kvitt mina ska-
debekymmer och kan köra 
för fullt. Det ska bli skönt att 
få en hel försäsong.

Vilka lag utgör det 
största hotet till guldet?

– Upphärad har själva sagt 
att de ska vara med och slåss 
om seriesegern. Sjuntorp 
och Wargön vet du aldrig 
vad du har. Vi ska i alla fall 
vara med där uppe, det är vår 
givna målsättning, avslutar 
Roger Brunberg.

Lördagen den 29 no-
vember i Bohushallen 
hade Bohus IF Friidrott en 
julavslutning för sina duktiga 
friidrottare och föräldrar. 
Över 200 personer som kom, 
vilket var över förväntan och 
väldigt roligt. 

Vi började med stafetter i 
olika former där vi blandade 
vuxna och ungdomar, sedan 
var det dags för julmust, 
glögg, pepparkakor, skum-
tomtar och lussekatter. Det 
fanns även möjligheter att 
pröva på friidrott och det är 
riktigt kul för ungdomarna 
att se sina föräldrar försöka 
hoppa höjd eller springa 
häck.

Ungdomsmärket i Frii-
drott och presentationer, är 
ett märke som delas ut en 
gång per år som friidrottaren 
belönas med om hon/han 
uppnår stipulationsgränser 
som Svenska Friidrottsför-
bundet har tagit fram för 
respektive gren och ålder. 

Framtiden
Detta märke är uppskat-
tat och i år hade vi väldigt 
många som fick märken och 
en del fick fler än ett. Vi 
belönade även friidrottare 
som hade presterat väldigt 
bra under året och kommit 
med på 10-bästa listan i sin 
åldersgrupp i Göteborgs 
Distriktet. 

Dessa var: Markus 
Menander P15 (Höjd 1:a, 
Kula 6:a, Längd 10:a, Diskus 
3:a och Spjut 2:a), Markus 
Stranne P12 (Spjut 10:a), 
Isa Larsson F13 (Höjd 9a), 
Cornelia Flisberg F12 
(60m 5:a och Höjd 10:a) och 
Amanda Forsell F12 (Kula 
4:a). I Sverigestatistiken hade 
vi med Markus Menander 
P15 i Höjd 3:a, Diskus 15:e 
och Spjut 8:a, han kom även 
2:a på Ungdoms-SM i höjd 
både inomhus och utomhus. 
På tal om prestationer så 
delade vi även ut pris till 

vår helt egna världsstjärna 
Gunilla Wallengren som 
tog 4 SM Guld i somras och 
avslutade säsongen med att 
ta två EM silver och ett EM 
brons.

Bästa Klubb
Under säsongen blev vi även 
för tredje året i rad bästa 
klubb på Lilla Vänerspelen 
och vi följde upp det med 
att placera oss på 4:e plats av 
48 klubbar på en av Sveriges 
största lagtävlingar Geta-
bocksspelen. 

Det känns otroligt bra att 
vi som en av de yngsta klub-
barna i Sverige kan hävda oss 
så bra bland de ”gamla” ruti-
nerade klubbarna. Säsongen 
som kommer ska vi försvara 
vår 1:a plats på Lilla Väner-
spelen och även vara topp tre 
på Getabocksspelen.

Den ser väldigt ljus ut, 
våra friidrottare utvecklas 
hela tiden och vi får beröm 
av kollegor inom andra klub-
bar för att våra friidrottare 
har bra teknik i sina grenar 
de ställer upp. 

Vi har verkligen lyckats 
att få bra tränare och vi har 
flera tränare från etable-
rade klubbar som har visat 
intresse av att komma till oss 
och bidra med sin kunskap. 
För oss betyder beslutet som 
Kommunfullmäktige tog att 
påbörja bygget av en frii-
drottsarena år 2015 väldigt 
mycket och egentligen är 
den nycken för vår fortsatta 
utveckling som klubb, men 
framför allt att vi kan behålla 
våra friidrottare när de kom-
mer upp i åldrarna. 

Vi som klubb är mycket 
tacksamma för att politiker 
och tjänstemän har fattat 
detta beslut och verkar för 
att denna sport som består 
av 70 % flickor får möjlighet 
att växa och vidareutvecklas. 
Tack Ale Kommun ni är guld 
värda för oss!

Per Carlsson Bohus IF Friidrott
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- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

HANDBOLLSSKOLA

Vid frågor kontakta 
Hanna Berggren 0709-40 28 02

å

ONSDAGAR 17-18.15 
I Älvängens kulturhus för 
barn födda 07, 06, 05 

Trevlig julavslutning 
för Friidrotten

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

Peter Johansson, Joakim Lo-
rentzon, Thomas Abelsson, 
Roger Brunberg och Joakim 
Jönsson utgör ledarstaben för 
Lödöse/Nygård IK:s herrsenio-
rer nästa säsong.

www.alekuriren.se

70X100 CM  
199 KR

50X70 CM  
149 KR

Lokaltidning & Reklambyrå

VI SKRIVER UT 
DINA BÄSTA 
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