
liknande festtillställningar.
Den största motgången 

för Ale 90 IK var utan tvekan 

när den ursprungliga Fur-
ustugan totalförstördes i en 
anlagd brand 2008.

– Då var det uppförs-
backe. Vi hade dessutom 
drabbats av en brand några 

år tidigare och kände oss 
därför lite uppgivna. Nu är 
det dock mungiporna uppåt 
igen bland föreningens med-
lemmar, intygar styrelseleda-
mot Göran Tilly.

25-årsjubileet innehåller 
bland annat ett träningslä-
ger till Turkiet i april. Alla 
intresserade medlemmar är 
välkomna att åka med.

– Sedan ska vi planera för 
en jubileumsfest senare i år, 
säger Bertil Johansson.

Mötesplats
Idylliska Furulundsområdet, 
där Ale 90 IK har sitt säte, 
är en populär mötesplats för 
många alebor.

– Det är nog det spår som 
utnyttjas mest i kommunen. 
Det går folk här både dagar 
och kvällar. Den nya slingan, 
som anlades som kompensa-
tion när Alebacken förläng-
des, är oerhört uppskattad.

– Nästa projekt som vi 
hoppas kunna förverkliga är 
ett utomhusgym. Vi har sökt 
bidrag från kommunen och 
önskar en positiv respons. 
Det vore en bra jubileums-
present, avslutar Bertil Jo-
hansson.

NUMMER 3         VECKA 5| 25SPORT

Bohus IF:s pingisher-
rar hänger på i toppen av 
division 4 efter att i helgen 
enkelt avfärdat Torslanda 
IK. Slutresultatet blev 8-2.

Bohus fick en flygande 
start på matchen. Bohus 
kämpar vann de tre första 
singlarna enkelt. Första 
gjorde Johnny Sallander 
come back och processen 
kort i sin match och vann i 
tre raka set. Efter det gick 
Jonas Härsjö in i hagen och 
vann sin match med betryg-
gande 3-1. Detta följdes av 
att Åke Mentor slog sin 
motståndare med 3-1.

– Efter den inledningen 
kändes som om vi ägde 
matchen. Härligt när alla är 
med och levererar direkt, 
säger Jonas Härsjö.

Efter detta fick Torslanda 
lite luft under vingarna i och 
med att Magnus Sjösten 
fick ge sig i sin singel.

– Jag känner att mitt spel 
inte stämmer helt efter min 
skadefrånvaro, men i och 
med att jag kan träna nu 
kommer formen så sakteliga, 
säger Magnus.

Det eventuella hopp som 
Torslanda fick släcktes på 
ett brutalt sätt, när Bohus 

radade upp fyra raka sing-
elsegrar. Helt plötsligt stod 
det 7-1 till Bohus till fansens 
stora glädje. Johnny och 
Åke släppte inga set i sina 
matcher, medan Jonas och 
Magnus gav bort ett set var i 
sina matcher.

– I detta läget av match-
en visade vi upp vårt stora 
kunnande och då hade 
inte Torslanda mycket att 
sätta emot, säger Johnny 
Sallander. 

– Skönt att känna att 
ryggen är okej, fortsätter 
Johnny efter att ha missat 
förra veckans match på 
grund av ryggskott.

Efter detta släppte Bohus 
IF en dubbelmatch innan 
man slog spiken i kistan och 
vann den andra singel och 
hela matchen var avgjord.

– Nu gäller det att suga 
på segerkaramellen ikväll 
och sedan början ladda inför 
nästa match, som går nu på 
fredag borta mot den klas-
siska klubben BTK Linne. 
Vinner vi den matchen sät-
ter vi stor press på serieleda-
ren Mölndals BTK, avslutar 
Åke Mentor.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

ALAFORS. Det har gått 
25 år sedan som Ale 90 
IK grundades.

Det som från början 
var en förening med 
fokus på löpning och 
därefter friidrott är idag 
en klubb för motionärer 
med löpning och stav-
gång som gemensam 
nämnare.

Flera eldsjälar från 
begynnelsen finns kvar, 
bland andra ordföran-
den Bertil Johansson 
som inte har missat ett 
enda styrelsemöte.

I slutet av 80- och början av 
90-talet drog en löparvåg in 
över landet. Flitiga löpare 
från Ale träffades i olika sam-
manhang, dels i elljusspåren 
men också på tävlingar.

– Det fanns ingen frii-
drottsförening i Ale och vi 
tyckte det var dags att fyl-
la den luckan. Många av de 
som engagerade sig hade 
barn och vår ungdomsverk-
samhet växte snabbt. Vi hade 
över 100 aktiva ungdomar 
under en period, berättar 
Bertil Johansson.

Kämpade länge
– Vi kämpade länge och väl 
för att få till stånd en frii-
drottsanläggning i kommu-
nen, men fick inget gehör 
hos politikerna. Vi utövade 
verksamhet både i Alafors 
och i Älvängen. Det fungera-
de emellertid inte i längden. 
Varje träning krävde plane-
ring, det var som att arrang-

era en tävling.
Ale 90 IK är numera en 

motionsklubb med löpning 
och stavgång på program-
met. Sedan 15 år tillbaka 
ansvarar föreningen också 
för skötseln av elljusspåret i 
Alafors samt bemanning och 
underhåll av Furustugan. 
Stugan är öppen för allmän-
heten måndag och onsdag 
kväll samt lördag förmiddag.

– Förutom att det finns 
möjlighet till ombyte, dusch 
och bastu så erbjuder vi fika 
i vårt kafé, berättar kanslist 
Kristina Camp och poäng-
terar samtidigt att Furustu-
gan går att hyra till kalas och 
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Jubileumsår för Ale 90 IK

Bohus IF hänger på i toppen

I helgen som gick var Bo-
hus IF:s lovande pingisung-
domar i farten. För det 
yngre laget (Tobias Sky-
man, Jonas Ekström och 
Gustav Berts) blev det en 
tuff tillställning. De mötte 
erkänt svårspelade Lindo-
me BTK, ett av topplagen i 
serien. Matchen slutade 0-5 
för det gulsvarta laget.

– Trots att vi fick stryk 
med 5-0 var alla matcherna 
ganska jämna och med lite 
flyt kunde vi ha vunnit både 

en och två matcher, säger 
lagledare Anders Skyman 
efteråt. 

– Lindome var bättre än 
oss men slutresultatet är lite 
missvisande.

Nu är höstsäsongen 
färdigspelad och det är 
dags att blicka fram emot 
vårsäsongen. 

– Nu har vi fått lite 
tuffa matcher och mött 
bra motståndare och detta 
kommer förhoppningsvis 
ge utdelning under våren, 

säger Anders.
För det äldre laget (Lud-

wig Jönnå och Pontus 
Törn) innebar helgen två 
tuffa matcher, dels mot 
BTK Linne, dels mot Lin-
dome BTK. Båda match-
erna slutade med förluster 
(2-3 respektive 1-4), men 
lagledare Stephan Jönnå 
ser ändå ljuspunkter.

– Grabbarna visar upp 
en härlig inställning i 
båda matcherna och ger 
inte upp, vilket är ett gott 

tecken inför framtiden. För 
Pontus var detta premiär 
och han visade att det finns 
stor talang och att han kan 
utvecklas till något stort.

– Glädjande är också att 
till vårsäsongen kommer 
Bohus IF ha ytterligare 
ett lag i seriespel bland de 
äldre barnen. Framtiden är 
ljus för föreingen, avslutar 
Johnny Sallander.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Bohus IF:s pingisungdomar har varit i farten igen

Engagerad styrelse i 25-årsjubilerande Ale 90 IK. Från vänster Folke Olsson, Jon-Håkan Jannerling, Göran Tilly, Fredrik Holmqvist, 
Monika Jonasson, Anders S Jardås, Kanslist Kristina Camp och Maria Johansson. (Saknas från styrelsen: Bengt Petersson, Johan 
Börjesson).
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