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0303-229527

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

Ale Torg • 0303-22 94 70
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Deltävlingar varje onsdag med middag 
för 2 som första pris. Stor fi nal i juni 
med resa för 2 till Spanien i potten. 

Ale Torg • 0303-22 94 70 • I samarbete med Nödinge GK

Party all night!
Missa inte personalen i sinaMissa inte personalen i sina 

bästa Påskkostymer!

Veckans Quiz-vinnare Lisa Sillanpää gratuleras

GodisLagretGodisLagret
Svetsvägen 3 Nödinge 22 91 01

RostadeRostade
Barbequenötter
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Påsköppet:

Skärtorsd. 11-20

Långfr. 11-20

Påskafton 10-15

Påskdagen 14-20

200g

Jättesortering
av påskgodisÖppet i påsk

Tel: 0303-74 68 51, Mob: 0704-83 20 41
Välkomna önskar Carlos & Yasna med personal

GLÖM INTE BESTÄLLA 

DIN PÅSKTÅRTA!

Måndag-torsdag 2-5/4 kl 9-18

6/4 Långfredag kl 10-13

7/4 påskafton  kl 8:30-14

8/4 Påskdagen  Stängt

9/4 Annandag påsk Stängt

GLAD PÅSK ÖNSKAR VI PÅ...

Nol IK – en vaken klubb
NOL. Fotboll fast inte på 
riktigt.

Nol IK startar tillsam-
mans med det drogförebyg-
gande arbetet, Vakna, upp 
ett nytt seriespel för ung-
domar 14-17 år.

– Alla får vara med, killar 
och tjejer, bra eller mindre 
bra. Det spelar ingen roll, 
det här är bara skoj, fast 
under ordnade former, 
säger Vaknaledaren, 
Thomas Berggren.
Aktiva barn är lycklig barn. Under 
bland annat den parollen letas det 
ständigt efter nya positiva aktivi-
teter. Fotboll är ju ingen ny före-
teelse, men målgruppen för spor-
ten är det däremot.

– Det finns många som hoppar 
av  för att de inte orkar träna så 
mycket som krävs. Sedan finns 
det ungdomar som inte vågar. Nu 
vill vi erbjuda dem ett alternativ, 
förklarar Berggren.

En viktig bricka i det prak-
tiska arbetet är Nol IK:s A-lag. 
Andreas Holmgren är en av 
lagets tränare, men han är också 
fritidsledare i Ale och såg därför 
snabbt möjligheten.

– Det här stämmer bra överens 
med hur vi tänker i klubben. När 
vi startade upp vårt A-lag igen så 
var det för seniorer som inte hade 
möjlighet eller lust att satsa allt på 
fotbollen. Den här Vaknaserien 
vänder sig till ungdomar som inte 
heller har någonstans att ta vägen 
trots att de vill sparka boll, säger 
Holmgren.

Nol IK kommer att sköta det 
praktiska med bollar, vatten och 
inte minst domarskapet. 

– Vi har en stor trupp så det blir 
inga problem för oss att fördela 
sysslorna under säsongen, menar 
Holmgren.

Vaknaserien vänder sig till 
både killar och tjejer som gärna 
får spela i samma lag om de vill. 
Varje lag får ha med högst två 

licensierade spelare. Matcherna 
spelas på sjumannaplan. Hur 
omfattande seriespelet blir vet 
arrangören först när anmälning-
arna har kommit in.

– Och vi har redan fått in en del 
lag så det kan bli rätt många lag. 
Det är tur att vi spelar både vår 
och höst, säger Holmgren med 
ett leende.

Anmälan kan göras till fritids-

gårdarna i hela Ale kommun.
Vad ligger i potten då?
– I potten ligger grymt mycket 

ära, men också något mer som vi 
inte tänker avslöja. En promenad 
till Göteborg kanske...säger Berg-
gren och skrattar.

Vaknaserien delfinansieras med 
bidrag ur Vaknafonden.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nol IK:s A-lag är med på en vaken satsning för ungdomar i Ale. Tillsammans med Vakna startas ett nytt 
seriespel upp. Mycket påminner om korpen och allt är på skoj. Nol IK:s herrar kommer att agera domare 
och funktionärer.

Sport

Fira påsken hos oss!Fira påsken hos oss!
Våra öppettider
Skärtorsdag öppet till kl 01.

Långfredag öppet kl 17-02.

Påskafton öppet kl 17-02.

Påskdagen STÄNGT.

Annandag påsk STÄNGT

0303-74 92 30

Lördag 31/3
Blue Ligh Blues


