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Lördagen den 28 april öppnade Sjövallens bangolf för säsong-
en. I fjol anlades 18 helt nya banor och nytt för i år är att det 
finns spelanvisningar på samtliga hål. Premiärdagen till ära 
bjöds samtliga spelare på kaffe och till barnen delades det ut 
glass. Först ut att testa lyckan med klubba och boll var Jes-
sica Dreifeldt och dottern Emma. De njöt av det fina vårväd-
ret och den vackra omgivning som Sjövallens idrottsplats har 
att erbjuda.
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Sjövallens bangolf 
har öppnat

STARRKÄRR. Det var 
upplagt för storslaget 
firande när Ale Ridsport 
invigde sina nya lokaler 
i tisdags.

Så blev också fallet, 
ty många hade planerat 
in ett besök på den nya 
anläggningen mellan 
Älvängen och Starrkärr.

– Vi hade beställt 
vackert väder och 
det slog in, skrattade 
butiksägare Maria 
Lindén och kisade upp 
mot solen.
Omgiven av vacker natur har 

Håkan och Maria Lindén 
låtit bygga upp en helt ny an-
läggning för Ale Ridsport. I 
anslutning till butiksdelen 
finns ett ridhus där det rådde 
full aktivitet under hela invig-
ningsdagen.

Programmet inleddes 
klockan elva på förmidda-
gen och pågick ända fram till 
klockan sju, då butiken stäng-
de för dagen. Den provisoris-
ka parkeringen på ängen fyll-
des snabbt av bilar och för-
väntansfulla besökare, dels 
från kommunen, dels långvä-
ga gäster strömmade till.

– Verkligen lyckat! Oer-
hört roligt att vi fick den här 
responsen, sade Maria Lindén 
som fick ta emot mängder av 
gratulationer från imponera-

de kunder.
Många passade på att fynda 

bland rabatterade varor i bu-
tiken medan andra nöjde sig 
med att strosa runt i folkvim-
let och ta del av uppvisning-
arna i ridhuset. Störst intresse 
tilldrog sig John Hickey och 
hästen Clinic. Utöver detta 
bjöds det på hingstvisning 
och en demonstration av hur 
skyddshundar tränas.

Hos barnen hade natur-
ligtvis ponnyridningen stark 
dragningskraft liksom ett 
besök hos de rekordmånga 
”dalmadorvalparna”.

Solig nypremiär för Ale Ridsport

PÅ INVIGNING
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Håkan och Maria Lindén, ägare till Ale Ridsport, var mycket nöjda med tisdagens invignings-
firande.

”Dalmadorvalparna” tilldrog 
sig besökarnas intresse.

Tilda, 3 år från Kollanda, 
passade på att rida ponny 
när Ale Ridsport bjöd in till 
nypremiär på första maj.

FURULUNDSPARKEN 
I ALAFORS

Motionsdanser våren 2007
Tre gamla, en modern 19.00-22.00

Tisdag 8 maj   Trippix
Tisdag 15 maj   Nisse med flera
Tisdag 22 maj   Diggarna
Tisdag 29 maj   Duo Blå
Tisdag 5 juni   Benny’s
Tisdag 12 juni   C-Laget

arrangeras av...

Välkomna!
Kontaktperson: Åke Johansson 0303-74 51 13, 0707-29 31 26

Onsdagen den 16 maj kl. 21-01

– Invignings-
fest i vackert 
vårväder

Varvet, Lödöse 0520-661 800 • Öppet Vard 16-19, Lörd 11-15

Välj den nyttigaste energidrycken!Välj den nyttigaste energidrycken!

Ge kroppen en 
snabbverkande 
styrka och 
energi...

Nöje


