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Kluckande vågor och ett hav fyllt med aktivitets-
erbjudande – på Club Hotel Timmendorfer Strand 
som ligger 12 km från Travemünde kommer ingen 
att bli uttråkad. Omgivningarna med utsikt över 
Lübeckbukten lockar till promenader längs strand-
promenaden (500 m.), golf under den klarblå himlen 
eller en utflykt till den historiska gamla stadsdelen 
i Lübeck (20 km). Men är det de minsta som får 
bestämma så blir det svårt att lämna hotellet under 
semestern. Här blir barnen varmt välkomna och får 
fylla i en lista med deras favoriträtter när de kom-
mer – och härefter belönas de med en glass och 
obegränsad tillgång till barnklubbens många lekar, 
temadagar och utflykter.

Maritim Club Hotel Timmendorfer Strand 
Hotellet har restaurang, bar, hiss, bowlingbana, bord-
tennis, lekrum, klubberbjudanden för 3-7 åringar och 
8-12 åringar, inomhuspool, ångbad, bastu och sola-
rium, fitnessrum, beautycenter med möjlighet för att 
beställa massage, skönhetsbehandlingar m.m.

Ankomstdatum: Söndagar, måndagar och tisda-
gar i perioden fram till 
24.4.2007 samt 30.9.-
18.12.2007. Sportlov:
Feb: 11. 12. 13. 18. 19. 20.
Höstlov: Okt: 14. 15. 16.

Pris per. pers. i dubbelrum 1.799:-
4 dagars semester på 4-stjärnigt 

hotell vid den tyska östersjökusten

• 3 övernattningar
• 3 x champagnebrunch
• 3 x 3-rätters middag
• 1 x glass till alla barn vid ankomst
• Gratis barnklubb
• Gratis aktivitetsprogram
• 50 % rabatt på greenfee

Barnrabatt:  Max. 1 
barn 0–6 år gratis i 
förälders säng. Max. 
2 barn 7–13 år 1/2 
pris i förälders rum.

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar-
erbjudande. Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Timmendorfer Strand

Alpbyn Passail ligger på 655 meters höjd i Österrikes 
gröna hjärta Steiermark, 34 km norr om den gamla 
staden Graz. På bytorget i Passail finner man det 
familjeägda Landhotel Passailerhof där ni hälsas väl-
komna med en liten snaps för att fira en sommar i 
ren alpidyll med massor av österrikisk gästfrihet. Byn 
kan skryta med en stor aktivitetspark med minigolf, 
lekplatser, 18-håls golfbana och inte minst en 56 
meter lång vattenrutschbana i det stora friluftsba-
det som här mellan alptopparna blir uppvärmd av 
sommarsolen. I de omslutande bergsmassiven är det 
upplagt för härliga vandringsutflykter – eller kanske 
en bergbanetur lockar för de mer bekvämliga.

Landhotel Passailerhof
Det lilla hotellet som ligger mitt i byn Passail blev 
genomrestaurerat 2004. Här finns restaurang, bar, 
sällskapsrum samt ångbad, bastu och möjlighet för 
att beställa massage. Alla rum har badrum, balkong 
och satellit-TV.

Ankomstdatum:  
Maj: 5. 12. 19. 26.
Juni: 2. 9. 16. 23. 30.
Juli: 7. 14. 21. 28.
Aug: 4. 11. 18. 25.
Sept: 1. 8. 15. 22. 29.
Okt: 6. 13. 20.

Pris per. pers. i dubbelrum 2.649:-
8 dagars semester på 3-stjärnigt 

gasthof i Passail, Österrike

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 6 x 3-rätters middag/buffé inkl. 
   salladsbuffé
• 1 x galameny
• 1 x välkomstsnaps

På gasthof med ”gemütlichkeit”

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

        Teknisk arrangör:

Enkelrum kr. 3.549:-. 
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 135:-./Pr. barn kr. 65:-. 

Enkelrum kr. 2.449:-. Vuxen i extrasäng kr. 1.699:-.
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 85:-/Pr. barn kr. 45:-. 

Barnrabatt:  Max. 
1 barn 0–6 år gra-
tis i förälders säng. 
Max. 1 barn 7–11 
år 1/2 pris i föräl-
ders rum.

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna. Expeditionsavgift kr. 60:-.

Sport

BOHUS. Anna-Karin Karlsson slog till 
med två medaljer, ett guld och ett 
silver, när Veteran-SM i bordtennis 
avgjordes i Skövde för ett par veckor 
sedan.

Tillsammans med pappa Erik Wil-
helmsson ansvarar hon också för trä-
ningen av Bohus IF:s unga talanger.

– Intresset för pingis är stort just 
nu och därför grämer det mig att vi 
blivit av med två träningstimmar i 
veckan, säger Erik.

Erik Wilhelmsson startade upp bordtennis-
verksamheten i Bohus IF 1973. 74 år gammal 
är läromästare Wilhelmsson fortfarande still 
going strong och ser till att nya pingistalang-
er får chansen att utvecklas. Som om inte detta 
vore nog är han själv aktiv i Lindome BTK.

– Jag blev 16:e man av 50 deltagare på 
årets SM-tävlingar i klassen herrar 70, berät-
tar Erik.

Ännu bättre gick det för dottern Anna-
Karin Karlsson, som tog ett guld i dubbel till-
sammans med Ellinor Karlsson från Torp i 
Bohuslän samt ett silver i mixklassen.

Frågan är om det finns några framtida med-
aljhopp i Bohus IF. Intresset är i vilket fall som 
helst på topp bland de 30-tal spelare som är 
aktiva just nu. Den yngsta spelaren i klubben 

är bara sex år gammal.
– Tyvärr tvingades jag säga nej till ett tiotal 

ungdomar när vi blev av med två timmar på tis-
dagskvällen. Jag har fört diskussioner med Ale 
Fritid, men hittills inte fått något gehör, säger 
Erik Wilhelmsson.

Ett annat bekymmer som irriterar Erik Wil-
helmsson är det faktum att ett tiotal lysrör i Bo-
husskolans gymnastiksal inte fungerar. Detta 
trots ideliga påstötningar från Bohus IF:s 
bordtennisgeneral.

– Lokalerna i Bohus är under all kritik och 
tyvärr får vi inte ha vårt material i fred. För 
en tid sedan investerade vi i ett helt nytt bord, 
men det är redan förstört, suckar Wilhelms-
son som åtminstone hoppas att ljusproblema-
tiken snart ska vara ordnad.

– Risken är att vi blir av med poäng i serie-
spelet om något lag överklagar. Det hade inte 
varit kul, säger Erik.

Herrseniorerna har för närvarande två lag 
igång i seriespel, representationslaget ligger i 
division 5 och reservlaget i division 7. Utöver 
detta har Bohus IF fem ungdomslag som är 
med och spelar seriespel.

Anna-Karin 
Karlsson 
tog två SM-
medaljer
– Och nya talanger 
ser dagens ljus i 
Bohus IF Anna-Karin Karlsson slog till med två 

medaljer när SM i bordtennis avgjordes i 
Skövde. Det blev guld i dubbel och silver i 
mix.       Foto: Allan Karlsson
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Bohusskolans segerrika tjejer som tog hem förstaplatsen när Skol-DM i 
ishockey avgjordes i förra veckan. Övre raden fr v: Emma Asplund, Anna 
Andréasson, Malin Bernhardsson, Emmelie Södergren, Karin Westerlind, 
Sophie Lundberg. Nedre raden fr v: Linn Martinussen, Emma Haapaharju, 
Pernilla Pettersson, Therese Isaksson, Ellinor Ebsworth. Saknas på bild gör 
Sanna Magnusson.

För första gången någonsin så anordnades 
ett Skol-DM i ishockey för tjejer. Nio lag från 
hela Göteborgsregionen var anmälda till tur-
neringen. Ale kommun var representerad av 
tre skolor; Ahlafors Fria Skola, Bohusskolan 
och Himlaskolan deltog alla med ett lag. 
Initiativet till turneringen har tagits av Göte-
borgs Skolidrottsförbund och Göteborgs Is-
hockeyförbund. Turneringen hölls i Wallen-
stamshallen, som till vardags ockuperas av 
Frölunda Indians. Frölunda var även vänliga 
att låna ut matchtröjor till tjejerna.

Redan i gruppspelet så möttes två av alela-
gen, Bohus mot Himlaskolan, slutresultat 7-0 
till Bohusskolan. Bohusskolan var enda alelag 
som överlevde gruppspelet. Laget består till 
stora delar av det framgångsrika innebandy-
laget. Bohusskolan vann sin grupp och fick i 
semifinalen möta tvåan från den andra grup-

pen, Alléskolan. 
En komfortabel 3-0-seger och laget var åter 

i en DM-final. Finalen gick mellan Bohussko-
lan och Tynneredsskolan, det enda lag som ti-
digare i turneringen lyckats ta poäng av Bohus-
skolan (2-2 i gruppspelet). I finalen gjorde Bo-
husskolan processen kort och gick tidigt ifrån 
till en 2-0-ledning. Resten av matchen kon-
trollerades av tjejerna och som även gjorde yt-
terligare ett mål. 

Utan tvekan var Bohusskolan turneringens 
lag och hade även turneringens bästa spela-
re i lagkaptenen Emma Haapaharju, som till 
vardags spelar ishockey och bandy på damse-
niornivå. Bohusskolan hade en förkrossande 
målskillnad på 19-2, där Emma låg bakom de 
flesta av målen.

Per Öiseth och Andreas Holmgren

Bohusskolan DM-segrare i hockeyBohusskolan DM-segrare i hockey


