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Äntligen dags för vårpremiärÄntligen dags för vårpremiär 
på Sjövallens Bangolfpå Sjövallens Bangolf

Gratis glass tillGratis glass till 
alla spelande barnalla spelande barn 
och gratis kaffe tilloch gratis kaffe till 

spelande vuxnaspelande vuxna 
både lördagbåde lördag 
och söndagoch söndag

Nytt för i år ärNytt för i år är 
SpelanvisningarSpelanvisningar
på samtliga hålpå samtliga hål

Lördag Lördag 
28 april 28 april 
kl 12.00kl 12.00

ALAFORSALAFORS

Besök förraBesök förra 
årets succébanor!årets succébanor!

Öppettider
Vardag 17-21
Lördag 10-17
Söndag 12-20

Servering

Sport

NYGÅRD. På fredag 
smäller det!

Då spelar Nygård/
Lödöse sin historiska 
premiärmatch i division 
6 Trollhättan.

För motståndet 
svarar lokalkonkur-
renten Göta BK och 
mycket folk väntas till 
Alevi.

I slutet av förra året kom 
beskedet att Nygårds IF och 
Lödöse BK går samman och 
bildar ett gemensamt senior-
lag på såväl herr- som damsi-
dan. Nu har de flesta anhäng-
arna vant sig vid tanken och 
nedräkningen till fredagens 
historiska premiärmatch mot 
Göta BK har börjat.

– Vi började träningsspe-
landet väldigt lovande, men 
har fått stryk de tre senaste 

kamperna. Jag tycker ändå att 
spelet har fungerat bra, det 
gäller bara att vi får ordning 
på vårt försvarsspel. Det är 
lite detaljer att putsa på, säger 
tränaren Nichlas Stranne.

Truppen befinner sig den 
här helgen på träningsläger 
i Ängelholm, där det finns 
gott om tid att slipa formen. 
Stranne sticker inte under 
stol med att Nygård/Lödöse 
siktar på en framskjuten pla-
cering i årets tabell.

– Vi ska tillhöra toppen 
med det spelarmaterial som 
vi har, säger Nichlas som tror 
att Sollebrunns AIK kommer 
utgöra det största hotet i 
kampen om guldet.

Vad kommer att bli signi-
fikativt för Nygård/Lödöse 
den här säsongen?

– Spelglädje!
Hur kommer ni att upp-

träda rent siffermässigt?
– Vi kommer att använda 

oss av ett 4-4-2-system.
Har det varit svårt att 

svetsa samman spelarna 
från de båda klubbarna?

– Nej, det har gått över 
förväntan. Vi har en riktigt 
bra stämning och ser fram 
emot seriespelet.

Vad har du för förvänt-
ningar på fredagens pre-
miär?

– Det är en match som jag 
tycker att vi ska vinna. Det är 
viktigt eftersom det skulle ge 
oss positiv energi att ta med 
oss inför fortsättningen.

Kan vi få något tips?
– Vi vinner med 4-1. 

Matchvinnare blir Martin 
Svensson och Tobias Johans-
son.

JONAS ANDERSSON

Historisk premiärmatch
– Nygård/Lödöse spelar derby mot Göta

Kristian Algers åter Alehofare
Alehofs stjärna under 
senare delen av 90-talet, Kris-
tian Algers, vänder tillba-
ka till orienteringen och OK 
Alehof. De senaste åren har 
Kristian enbart sysslat med 
löpning. Ett axplock ur me-
rithögen ger bland annat föl-
jande fakta:

•  EM-deltagare 2006 på 
maraton

• 3:a på NM 10 000 meter

•  5:a och 6:a på NM i ter-
räng 2003 och 2005

•  Dubbel nordisk mästare 
i lag (terräng) 2003 och 
2005

• 3:s på Terräng-SM
•  Fyra gånger svensk lag-

mästare i terräng.

Kristian Algers, som bör vara 
en av Ales framgångsrikas-
te löpare någonsin, har avi-

serat sitt intresse för 10-mila. 
Orienteringens ”blå band” 
inom stafetter (budkavlar) 
genomförs 28-29 april i Es-
kilstuna med cirka 8 000 del-
tagare. Alehof åker upp med 
sex lag, vilket innebär cirka 
35 löpare.

Skepplandas återbildade Första Majblommekommitté har Gunilla Andersson som ordförande 
och Kent Karlsson som hedersordförande. På bilden ser vi också två heta säljare, Niklas och 
Albina på Alboskolan.

Här ska säljas majblommor
SKEPPLANDA. Efter ett 
års vila är försäljningen 
av första majblomman 
åter igång i Skepplanda.

Majblomman själv 
har inte vilat, den har 
samlat in pengar till 
barn i behov av extra 
hjälp i 100 år.

Lagom till jubileet 
återuppstartade Första 
Majblommekommittén i 
Skepplanda.

Den nyvalda ordföran-
den, Gunilla Andersson, 
och hedersordföranden på 

"livstid", Kent Karlsson, var 
med när Alboskolans rektor 
Göran Klang introducerade 
årets majblommeförsäljning 
för årskurs fyra och fem.

– Majblomman firar i år 
100 år. Intäkterna, förutom 
de 10%, som ni själva får 
för er insats, går till läger-
verksamhet, forskning och i 
vissa fall till barn i vår närhet, 
berättade Göran och Gunilla 
fyllde i.

–Föräldrar kan söka pengar 
hos den lokala föreningen och 
det är helt anonymt. Tidigare 
har vi till exempel hjälpt till 

med pengar till kläder för 
skolavslutningen.

Förra året samlade maj-
blomman in totalt 39 miljo-
ner kronor. I samband med 
100-årsjubileet hoppas man 
på nya rekord.

Det kommer Alboskolans 
säljare definitivt att bidra till.

– Får vi gå nu? Får man 
hämta en ny väska när blom-
morna är slut?

I Skepplanda är säljarna hetare än någonsin

MAJBLOMMA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


