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VI HAR PLATSER KVAR 
PÅ RIDSKOLAN!

För både vuxna och barn
nybörjare hjärtligt välkomna!

Ring 031-98 25 00Ring 031-98 25 00
ajrk@telia.comajrk@telia.com

K-RIDCENTER
- En ridskola för vuxna med högsta krav på kvalitet

Nybörjarkurs för vuxna
FFredagar kl 16.30-17.30.redagar kl 16.30-17.30. 5 ggr, 500:- 5 ggr, 500:-

Prova-på-månadProva-på-månad
FFör dig med ridvana.ör dig med ridvana. 4 ggr 400:-4 ggr 400:-
Gäller under november och decemberGäller under november och december

BÖRJA RIDA?BÖRJA RIDA?

Kattleberg, Älvängen | Tel 0730-92 65 97, www.k-ridcenter.se

Sport

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Påminnelse

Råttatouille
Söndag 4/11 

kl 15.00
Matiné.

Entré 60 kr.

THE

BOURNE
ULTIMATUM

Söndag 28/10 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 11 år.

Ny Disneykomedi 
om råttan Remy 
som drömmer 
om att bli 
stjärnkock

Järnets Änglar
Söndag 4/11 kl 18.00

Entré 70 kr. Från 7 år.

Det handlar 
om oss 
vanliga
människor. 

Vi som är 
storartade,
magnifika
och
desperata

Ale Torg • 0303-22 94 70 www.balancebar.se

 Fullsatt på premiären! Fullsatt på premiären!
Missa inte nästaMissa inte nästa  

BALANCERAD

Succé!

Fredag 2/11Fredag 2/11
& första fredagen varje månad

NÖDINGE. En stabil hem-
matriumf mot Sporttje-
jerna blev Ale HK:s andra 
skalp i årets nysatsning i 
division tre.

Seriefyran var aldrig 
nära att skaka hemmala-
get.

– Framför allt är det i 
mittperioden som vi spelar 
riktigt bra, säger Christian 
Kjellberg, nöjd Aletränare.

Ale HF och Nödinge SK har i år 
slagit sina påsar ihop på damsi-
dan och bildar numera Ale HK. 
Gemensamma resurser har skapat 
ett bättre underlag för såväl spela-
re som tränare. Två tillsammans 
har visat sig starkare än två en-
samma vargar. Satsningen börjar 
nu också ge sportsliga resultat. 
Sporttjejerna kom till Ale gym-
nasium med tre segrar i bagaget, 
men fick snabbt se sig förbikörda 
av Ale HK.

– Rycket till 17-10 i andra pe-
rioden avgjorde matchen, även 
om vi släppte in dem lite onödigt 
igen till 17-15. Det kändes ändå 
som att vi hade allt under kontroll 
och i sista perioden skaffade vi oss 
ett behagligt försprång och vann 
till slut klart, summerar Christi-

an Kjellberg.
Framstående spelare hemma-

spelare var åttamålsskytten, Jo-
hanna Sjöholm, och energiknip-
pet Catrine Aronsson.

– Johanna får ta ett större 
ansvar som skytt nu när Elina 
Mathiasson är skadad. Vi har 
gott om spelare som kan gå på 
genombrott, men färrre skyttar. 
Diagnosen på Elina är att menis-
ken har fått sig en smäll. Hon har 
börjat träna lite försiktigt, men får 
nog vänta med spel till efter jul, 
konstaterar Kjellberg.

Närmast väntar Torslanda 
borta på söndag (28/10). Lagen 
har samma poäng och matchen 
blir en bra värdemätare för var 
Ale HK:s damer står.

Matchens kurrar: Johanna Sjöholm 2, 
Catrine Aronsson 1.

Ale HK knäckte Sporttjejerna

Catrine Aronsson gav Ale HK tempo och energi när laget sprang ifrån 
Sporttjejerna i söndags.

I NÖDINGE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

HANDBOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Div 3 Göteborg dam, sön 21/10
Ale HK – Sporttjejerna 22-17

Trött på dina
gamla skivor?

Låna en ny på biblioteket


