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- Älska handboll

MATCHER I VECKAN

ALE HK vs BANÉR
Ale Gymnasium

7/3 kl 20.45

Älvängens kulturhus

11/3 P96  12.00 Ale - Bjurslätt

 P93  12.50 Ale - Halmstad

 Herrjunior 13.40 Ale - Wasaiterna

Dam - Division 5

ALE vs BaffLadies
Älvängens kulturhus

11/3 kl 14.55

Murbiten • ICA Supermarket

Ale Betongborrning 

Alekuriren • M2

Nordisk Rörmärkning

Hotel Svenson som ligger i utkanten av Kappeln 68 
km söder om den danska gränsen kan bli en härlig 
introduktion till den tyska spatraditionen och inte 
minst till ett par stressfria dagar i Nordtyskland. 
Uppehållets wellnesspaket innehåller 1 massage, 1 
fotbehandling i form av en ”Fuss Packung” och 1 
bastu.  Härefter finns det flera möjligheter för att gå 
på upptäckt i omgivningarna: 200 meter från hotel-
let flyter floden Schlei på sin väg ut till Östersjön (6 
km) och den trevliga marinan vid flodkanten är en 
riktig liten oas. Från hotellet går det även utmärkta 
vandringsstigar in till centrum av den lilla hamnsta-
den Kappeln, där den maritima stämningen kryddas 
med en livlig butikshandel i en pittoresk bykärna 
– en atmosfär så trevlig att den har gjort Kappeln till 
kuliss för en populär tysk tv-serie.

Apparthotel Svenson
Hotellet har restaurang: Brasserie Le Jardin och sol-
terrass samt cykeluthyrning och egen beautyfarm 
med möjlighet för att köpa till flera slags behand-
lingar. Alla rum har badrum, balkong eller terrass, 
internettillträde, minibar, telefon och kabel-TV.

Ankomstdatum: Ankomst
söndagar och torsdagar 
fram till 20.12.2007.

Pris per pers. i dubbelrum 1.199:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt hotell i Kappeln

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 spapaket

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0–5 år gra-
tis i förälders säng.

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

Välbefinnande i Schleswig-Holstein

Alsace kallas för Frankrikes trädgård pga. sitt överdåd 
av blomstrande balkonglådor som tillsammans med 
fantasifulla sniderier och färgrika ornament pryder 
de vackra gamla korsvirkeshusen som är typiska för 
detta franska vindistrikt. Ned genom det pittoreska 
vykortslandskapet slingrar sig den berömda vinrut-
ten längs bergssluttningar och genom bördiga dalar. 
Omkring halvvägs på vinrutten dyker den vackra 
staden Colmar upp vid floden Lauch där ni finner ert 
flotta hotell i hjärtat av staden och på gångavstånd 
från den mest pittoreska stadsdelen ”Petite Venise”. 
I detta lyxuppehåll ingår både en enastående mid-
dag på hotellets 1-stjärniga Michelin-restaurang 
och ett vinsmakningsarrangemang i den pittoreska 
vinkällaren hos familjen Karcher.

Best Western Grand Hotel Bristol
Det flotta hotellet har 2 restauranger (Brasserie 
L’Auberge och den Michelinstjärnade Le Rendez-
Vouz de Chasse), bar, hiss, cykeluthyrning samt 
p-garage (mot avgift). Alla rum är smakfullt och 
individuellt inredda med eget badrum, kabel-TV, 
telefon och minibar. 

Ankomstdatum:  
Juni: 18. 23. 28. 
Juli: 3. 8. 13. 18. 23. 28.
Aug: 2. 7. 12. 17. 22. 27.

Pris per pers. i dubbelrum 3.249:-
6 dagars lyxsemester på 3-stjärnigt 

hotell i Colmar

Det goda livet i Alsace

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. 4.899:-. 
Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 150:-. Pr. barn kr. 85:-.

Enkelrum kr. 1.449:-. Avbeställningsskydd: Pr. vuxen kr. 65:-./Pr. barn kr. 45:-.

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år 
gratis i förälders säng. 
Max. 1 barn 6–14 år 
1/2 pris i förälders 
rum.

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

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag i Brasserie 
  L’Auberge
• 1 x 4-rätters middag i Le Rendez- 
   Vous de Chasse 
  (1 Michelin-stjärna)
• 1 x vinsmakning i Domain Karcher

Ale-Surtes P-17 har svarat för en enorm insats i år och avancerat till kvartsfinal i SM.

Foto: Allan Karlsson

Ale-Surte till kvartsfinal i SM
BOHUS. Trägen vinner.

Ale-Surtes P-17-lag 
har kämpat hårt för att 
nå framgång – i år kom 
den – med besked.

Laget har nått 
kvartsfinal i SM och 
påminner oss om klub-
bens framgångsrika 
historia.

Medans Ale-Surtes A-lag hade 
stora problem att hänga kvar 
i ettan har klubbens P-17-
lag istället rosat marknaden. 
Laget slutade tvåa i serien 
efter Frillesås, som dock spelat 
med dispens för ett par spelare 
födda 1989, Det gjorde att 
Ale-Surtes räknades som etta 

och IFK Kungälv som tvåa. 
Det gav Vildkatterna en plats 
i SM-kvartsfinalen, dit även 
Lidköpings AIK, Edsbyn, 
Sandviken, Hammarby, 
Vargön och Västerås tagit sig.

– Det är en stor fram-
gång som killarna ska ha all 
heder av. De har kämpat 
hela säsongen och utvecklats 
enormt. Samtliga är idag goda 
skridskoåkare och framför allt 
så är vi ett starkt lag där alla 
jobbar för varandra, säger trä-
naren och forne superbacken 
Kari Bergbacka.

På lördag (3 mars) väntar 
den första av två kvartsfinaler 
mot Vargön. Gästerna bort-
aslog IFK Kungälv i kvalet 

med  21-3. Returen spelas på 
onsdag i Vänersborg.

– Det är bara tuta och 
köra nu. Vi har allt att vinna. 
Vargön tillhör klart en av 
favoriterna till SM-gulder, 
säger Bergbacka.

Vad talar för att Ale-Surtes 
P-17 spelar semifinal?

– Vi är ett riktigt kämparlag 
med många vinnarskallar som 
hatar att förlora. Dessutom 
har vi bra flyt i skyttet just nu.

Laget tränas förutom av
Kari Bergbacka också av 

Tomas Asplund samt lagle-
daren Göran Karlsson lag-
ledare.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– P-17 påminner om svunna tider


