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Kommande danskvällar
17/3, 31/3 Män i svart. Musikalisk cocktail med karaoke.

Entré 125:-. Fri entré för matgäster. Boka bord på 0303-109 70.
Dansweekend från 830 kr/person. www.farshatt.se 

På lördag den 3 mars underhåller 

MÄN
I SVART

Vid tisdagens partävling i Alvhem deltog 11 par. Medel var 80 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Ronny Andersson/Curt Nilsson                100 
2. Kjell Andersson/Marcus Sandberg     97 
3. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson                 95 
4. Eiron Andersson/Maths Jönsson                     91
5. Nils Lindström/Stig Christensson          83 
6. Eleonor Holmqvist/Lennart Frövén        80 

Torggatan, Älvängen, tel 0303-74 92 30

Its only party...

...but we like it!
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Live 
Lördag 3 mars

Lönsamt skridskodisco

Full fart på Barnens Vasalopp
– Fina förutsättningar i Dammekärr
NÖDINGE. Nummerlapp, 
diplom och blåbärs-
soppa.

Likheterna mellan 
helgens Vasalopp i 
Dalarna och barnens 
motsvarighet i Damme-
kärr förra söndagen var 
slående.

Låt vara att deltagar-
antalet var betydligt 
färre och att de små 
hjältarna nöjde sig med 
en åksträcka på 950 
meter.

I söndags arrangerade OK 
Alehof Barnens Vasalopp på 
det konstsnöfrusna spåret i 
Dammekärr. I fjol lockade 
arrangemanget 52 deltaga-
re, den här gången fanns 37 
barn (5-12 år) på startlinjen. 
Förutsättningarna gick min-
sann inte att klaga på, ty un-
derlaget hade berikats med 
några centimeters natursnö 
och kvicksilvret visade runt 
noll grader.

– Helt okej, ansåg Len-
nart Hålsjö i arrangörskom-
mittén.

Applåder
När barnen skurit mållinjen 
väntade inte bara rikligt med 
applåder från mor- och far-
föräldrar, dessutom fick varje 
deltagare en medalj hängan-
des runt halsen samt diplom.

– Det var kul, tyckte Fanny 
Stjernefjord, 6 år från Nö-
dinge, samtidigt som hon tog 
sig en stärkande slurk blåbärs-
soppa.

Minst lika nöjd var Johan-
na Berand, 5 år, som åkte 
Barnens Vasalopp för första 
gången.

– Jag ramlade inte en enda 
gång, sade Johanna och visade 
stolt upp sin medalj.

Vem vet, kanske var det 
några framtida Vasaloppså-
kare som vi skymtade i Nö-
dinge i söndags?

Fanny Stjernefjord, 6 år från Nödinge, stakar mot mål i Bar-
nens Vasalopp.

Johanna Berand gjorde sitt första lopp i Dammekärr och 
gladdes åt diplom och medalj efter målgång.

I DAMMEKÄRR
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se  BRIDGE

ICA Kvantums Marianne Sjöö gästade Skridskodiscot på Jennylund och passade samtidigt på 
att överlämna en ny check till Vaknafonden. Stödföreningen Vakens ordförande, Tyrone Hans-
son, tog tillsammans med dansanta barn emot 77 657 kronor.

BOHUS. I onsdags gick 
sista skridskobussen 
till Jennylund för den 
här vintern.

Avslutningen var ett 
superhäftigt skridsko-
disco.

Arrangemanget med 
erbjuda gratis skridsko-
buss från hela Ale till 
Jennylund har bekos-
tats av Vaknafonden 
som fick ta emot en ny 
generös check från ICA 
Kvantum.

Försäljningen av Vakna-påsen 
på ICA Kvantum Ale Torg är 
en stor succé. Totalt har påsen 
nu inbringat över en kvarts-
miljon kronor till Vaknafon-
den. Pengarna används till 

nya aktiviteter för barn och 
unga i Ale. Att köra skridsko-
sugna barn från hela kommu-
nen till Bohus har varit ett av 
många arrangemang.

Därför var det naturligtvis 
extra roligt att ICA-handlare 
Marianne Sjöö hade möjlig-
het att närvara på skridsko-
discot. Ett lämpligare till-
fälle att överlämna en check 
till Vaknafonden är svårt att 
finna. De många barnen gav 
Marianne en varm applåd.

– Det känns jättekul att 
vara här. Insamlingen via 
Vakna-påsen går fantastiskt 
bra och därför kan jag över-
lämna ytterligare en check 
idag som kan komma er till 
del i form av roliga aktivite-
ter, sa Marianne Sjöö.

Med tanken på checken 
blev skridskodiscot riktigt 
lönsamt, trots att det var fri 
entré...

– ICA Kvantum överlämnade ännu en check

Skridskodisco är kul.

PÅ DISCO

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


