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Repslagarmuseet i Älvängen 0303-74 99 10 
www.repslagarbanan.se

Föreläsning med 

Anders Wästfelt
som bl.a. hittade vraket 
av Ostindiefararen 
Götheborg samt var en 
av initiativtagarna till 
Ostindiefarareprojektet.

Biljetter 60 kr, ungd. 40 kr 
- säljes på bilblioteken i Ale,
0303-330 216 samt 
Repslagarmuseet.

Vattenvägar och Sjöfartshistoria

Repslagarmuseet onsdag 21 feb, kl 19.00

Butik och Café öppna

- Älska handboll

 Pappersinsamling Pappersinsamling
 i  i Skepplanda 3/Skepplanda 3/33  

   I sam   I samarbete med SBTKarbete med SBTK

stöd Ale HF

Gör som

Älvängens Kulturhus
A-Pojk 12.00  Ale – Kungälv

A-Flick 13.00  Ale – Särökometerna

A-pojk 14.00 Ale – Wasaiterna

Herrjunior 15.00 Ale – RIK

ALE HK 
vs

CELTIC
Ale Gymnasium 

25/2 kl 14.15

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

PRESTIGE
Gripande,

spännande,
mystisk rörande 

med svart humor.

Med Hugh 
Jackman,
Christian

Bale,  Scarlett 
Johansson och Michael Caine

Söndag 18/2 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 11 år.

Kommande

The Holiday
är en charmig romantisk komedi 

med Cameron Diaz, Kate 
Winslet, Jude Law och 

Jack Black.

Söndag 25/2 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 11 år.

BARNENS VASALOPP
DAMMEKÄRR

SÖNDAGEN 25 FEBRUARI
Samling kl 11.00, 900 meter.  5-12 år. 

Diplom, medalj och blåbärssoppa till alla 
deltagare. Avgift 20 kr. Anmälan vid start.
Begränsat antal skidutrustningar fi nns att 
hyra för 30 kr. Bokas via tel. 0303-22 99 90 

alt. kansliet@alehof.se
Info. om skidspåret www.alehof.se

LÖDÖSE. Just nu pågår 
historiens sista utom-
hussäsong för medlem-
marna i LN-70.

Till hösten ska den 
nya ishallen stå färdig 
och en gammal dröm 
går därför i uppfyllelse.

En avslutningsdag på 
Gårdarinken kommer 
att äga rum nästa 
söndag där en match 
mellan LN-70:s A-lag 
och Frölunda Oldtimers 
utgör den stora höjd-
punkten.

Det blir stjärnspäckat på 
Gårdarinken nästa söndag. 
Aldrig tidigare har publiken 
kunnat skåda så många duk-
tiga hockeyspelare på en och 
samma gång. Frölunda Old-
timers, som ska möta LN-70:
s representationslag, består av 
en hel hög legendariska lirare 
som publiken i Västsverige 
tagit till sina hjärtan. I lagupp-
ställningen som Frölunda 
har sänt över till arrangörer-
na återfinns välbekanta namn 
som bland andra målvak-
ten Håkan Algotsson, back-
bjässarna Calle Johansson, 
Stefan Larsson och Stefan 

Axelsson samt forwardsspe-
larna Magnus Olsson, Peter 
Gustavsson, Patrik Carn-
bäck, Roger Åhsberg och 
lagkaptenen Jörgen Petters-
son. Detta för att bara nämna 
några spelare ur truppen.

Programmet inleds strax 
efter elva på förmiddagen 
med att LN 70:s U-15-lag 
spelar sin sista seriematch för 
året mot Ulricehamn. Det 
forstsätter sedan med ung-
domshockey och prisutdel-
ning innan vi når fram till 
dagens stora publikdraga-
re. Nedsläpp mellan LN-70 
och Frölunda Oldtimers sker 
klockan 16.

Övriga aktiviteter under 
dagen består av prickskytte 
med puck och klubba, lotteri-
försäljning, fiskdamm, puck-
regn med mera. En monter 
med information om den nya 
ishallen kommer också att 
finnas tillgänglig för besö-
karna. Vid halv sju-tiden av-
slutas arrangemanget med ett 
fyrverkeri, som ett bevis för 
att Gårdarinkens tid är förbi 
och att ett stycke nostalgi går 
ur tiden.

JONAS ANDERSSON

Medaljer 
för TAIS

Nu på söndag den 18 febru-
ari arrangerar Fiskeklubben 
King Salmon Nordfish, för 
andra året i rad, distriktsmäs-
terskap i mormyskafiske på 
Vimmesjön i Nödinge. Täv-
lingen gäller som kvalificering 
till nästa års svenska mäster-
skap och är öppen för alla från 
12 år, bosatta eller tillhöriga 
fiskeklubb inom Norra Älvs-
borgsdistriktet och att delta-
garen är förbundsansluten.

Förra årets DM resultera-
de i att två seniorer och fem 
juniorer, samtliga tävlande för 
Wicanders Sportfiskeklubb, 
Älvängen, kommer att försva-
ra distriktets färger vid årets 
SM i Trosa den 3-4 mars.

Pimpelhelg
Den 24-25 februari avser di-
striktets Ungdomskommitté 
att arrangera en pimpelhelg 
förlagd till Alingsås Sportfis-
keförenings klubbstuga i Sim-
mernäs. Ett flertal fiskejunio-
rer från Ale har redan anmält 
sitt intresse. 

Under lördagen sker pim-
pelträning och en intern pim-
peltävling. På kvällen innan 
läggdags kommer deltagarna 
att bland annat tillverka pim-
pelkrok och se på instruk-
tionsvideo om pimpelfiske.

Direkt efter frukosten på 
söndagen beger sig deltagar-
na iväg för att kämpa i årets 
DM i pimpel och kanske kva-
lificera sig till SM 2008.

Bertil Carlson

Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog nio par. Medel var 72 poäng och 
följande par placerade sig över medel:
1. Elsa Persson/Rickard Johansson 

94
2. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson
     Lilly Karlbom/Curt Nilsson               84 
4. Ole J Jensen/Rune Ögren                  81

Hockeylegender 
till Gårdarinken

DM-fiske

Det var cirka 90 deltaga-
re som var med och tävlade i 
Fuxerna Open, som ägde rum 
i Fuxernaskolans idrottshall. 
För Tingbergs del blev det 
vinst för Felicia Grundell, 8 
år, i st längd 1.80 meter. Jo-
nathan Johansson, 12 år, 2x30 
meter 9.8 sekunder. Gabriella 
Anjou 11 år i kula 6.56 meter. 
Markuz Agblad, 15 år, i st 
längd 2.72 meter.

Andraplatser tog Pauli-
na Axelfalk, 11 år, i höjd med 
1.05 meter. Felicia i kula 3.78 
meter. 

Trea kom Patrik Björk-
man, 9 år, i höjd med 0.85 
meter. Elina Pettersson, 8 år, 
i höjd med 0.85 meter och i 
samma tävling slutade Maja 
och Ronja Henriksson, 8 år, 
fyra med 0.80m. 

Det blev massvis med per-
sonbästa av alla deltagare från 
klubben.

 BRIDGE

Ale HK leder och förlorar – återigen

Nicolas Myrén är en av de yngre spelarna i 
Ale HK som har utvecklats positivt i år, även 
om resultaten inte alltid har gått lagets väg.

Arkivbild: Allan Karlsson

FJÄRÅS. Ale HK tog för 
tredje matchen i rad ett 
klart grepp om händelserna 
i första halvlek – för att 
sedan släppa in motstån-
darna lagom till paus.

Även efter paus var Ale i 
ledningen, men Fjärås lyck-
ades ta sig ur greppet.

En starkt bidragande orsak till 
Fjärås triumf var att laget punk-
tade både Mattias Wahlqvist och 

Fredrik Berggren större delen av 
andra halvlek.

– Det löste vi inte den här gången. 
Har vi varken 
med Berggren 
eller "Sälen" i 
spelet tappar 
vi hotet på nio 
meter, säger 
Aletränaren Kent Hylander.

Närmast väntar tabelljumbon, 
Celtic, hemma i gymnasiet.

– Vi behöver en seger nu, inte 
minst för självförtroendet. Egent-
ligen har vi inte spelat dåligt, men 

vi har för många och för 
djupa svackor i spelet. 
Det har motståndarna 
tagit tillvara på.

I söndagens match var 
Daniel Jannesson tillba-

ka i spel efter sjukdom. Han svara-
de för fem mål.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, sön 11/2
Fjärås - Ale HK 31-28 (13-13)


