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Vi bygger ishall i Lödöse!
Vill DU vara med och 

sponsra oss?
Vi har många olika alternativ 
där vi behöver hjälp.
Du kan sponsra med eget 
Arbete, material eller pengar!

Ishallen byggs helt ideellt 
- vi jobbar för att våra 
ungdomar skall ha en bra 
fritidssysselsättning i närmiljön, 
företag och privatpersoner som exponerar sitt varumärke gör det i ett positivt 
sammanhang, där man även visar ett socialt ansvarstagande på det lokala 
planet.

”Sista året på uterink, 
ett stycke nostalgi 

går ur tiden...”
Är du intresserad så är du välkommen att ringa eller skicka E-post 
till vår sponsorgrupp: sponsorgruppen@ln70.se

Philippe van Assche   0734-44 15 25
Mikael Olsson           0709-99 66 74

Den gångna helgen, den 
3:e november, var Ale 
Karate Club represente-
rade i Scandinavian Con-
tact Karate Tournament 
2007 i Köpenhamn. 

Petar Sprem tog guld i ”Semi-
Contact Senior Open” klass. 
Semi-Contact innebär att 
man använder skydd för sken-
ben, handskar och huvud-
skydd (även suspensoar, samt 
tandskydd) Senior Open är en 

öppen klass vilket innebär 36-
55 år och att det inte är några 
viktklasser.

Fredrik Grankvist tog 
brons i ”Full Contact Heavy 
Weight Men”. Här används 
inga skydd förutom suspen-
soar och tandskydd, klassen 
är från 18-35 år och 80+ kg.

Petar Sprem har under 
de tre senaste åren tagit guld 
i sin klass, för Fredrik var det 
däremot första gången som 
han deltog i Skandinaviska 

mästerskapen för Kyokushin 
Union.
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Nya framgångar för Ale Karate Club

Petar Sprem och Fredrik Grankvist, från Ale Karate Club, tog 
guld respektive brons vid Scandinavian Contact Karate Tour-
nament avgjordes i Köpenhamn den gångna helgen.

NÖDINGE. Framgång-
arna fortsätter för 
Nygård/Lödöse.

Tidigare i höst vann 
herr, dam och juniorla-
get sina serier.

När Klädkällaren Cup 
avgjordes i Ale gymna-
sium förra helgen var 
det flicklagens tur att 
triumfera och facit blev 
två guld, ett silver och 
ett brons.

Under Alla helgonshelgen ar-
rangerade Ahlafors IF sin tra-
ditionsenliga flickcup i inom-
husfotboll för 29:e året. Tur-
neringen som för andra året i 
rad gick under namnet Kläd-
källaren Cup.

– Det är resultatet av det 
sponsorsamarbete som vi har 
med Klädkällaren. Cupen är 
en del av ett sponsorspaket, 
säger Ahlafors IF:s ordföran-
de, Thore Skånberg.

Årets upplaga lockade 
något färre lag än brukligt, 40 
lag fördelade på fem ålders-
klasser gjorde upp om med-
aljerna. Det var en minskning 
med åtta lag jämfört med året 
innan.

– Tyvärr är det en trend som 
vi kan se och det gäller inte 
bara vår flickcup. Utbudet av 
inomhusturneringar har blivit 
enormt. En annan orsak är att 
alelagen inte får tillfällen att 
träna sig samman på samma 
sätt som förr, då klubbar-
na inte ges möjlighet till trä-
ning i kommunens idrottshal-
lar, säger Thore Skånberg och 
tillägger:

– Fotbollsklubbarna är 
numera hänvisade till utom-
husträning under vinterhalvå-
ret. Dessvärre är Ale en av få 
kommuner i närområdet som 
inte kan erbjuda konstgräs.

Av de föreningar som ändå 
var på plats i Ale gymnasi-
um förra helgen lyckades 
Nygård/Lödöse allra bäst. 
Föreningen kunde räkna hem 
inte mindre än fyra medaljer, 
varav två guld.

– Mycket imponeran-
de! Det är bara att gratule-
ra Nygård/Lödöse vars sam-

manslagning på ungdoms- 
och seniorsidan har slagit 
väldigt väl ut, säger Thore 
Skånberg.

Även arrangörsklubben no-
terade en lyckosam cuphelg 
med två guld och ett silver.

Klädkällaren Cup inleddes 
redan på fredagseftermidda-
gen och sista finalen spela-
des vid halv sex-tiden på sön-
dagseftermiddagen. Arrang-
emanget förlöpte planenligt 
och det var en nöjd AIF-ord-
förande som sammanfattade 
helgen.

– Vi fick många lovord 

av de deltagande klubbarna, 
vilket naturligtvis känns bra. 
Jag vill också passa på att rikta 
ett varmt tack till alla de för-
äldrar som ställde upp på ett 
förtjänstfullt sätt. Utan alla 
ideella arbetstimmar som 
läggs ned hade inte turnering-
en kunnat genomföras, säger 
Skånberg.

BRIDGE
Vid tisdagens partävling deltog 9 
par. Medel var 72 poäng och följande 
placerade sig över medel:
1. Ingrid Andersson - Ronny 
Andersson 104
2. Sune Johansson - Karl-Eric 
Nilsson 88
3. Rune Ögren - Ole J Jensen 77
4. Elsa Persson - Rickard Johansson              
74
5. Eleonor Holmqvist - Lisbeth 
Alfredsson 73

Vid förra veckans partävling deltog 
11 par. Medel var 96 poäng och föl-
jande par placerade sig över medel:
1. Marcus Sandberg/Maths Jönsson 
139 
2. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  
109 
3. Ole J Jensen/Rune Ögren 106 
Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson 
106 
5. Hjördis Karlbom/Britta Karlsson 
104 
6. Elsa Persson/Rickard Johansson 
100 
7. Lilly Karlbom/Curt Nilsson 98 

ISHOCKEY
Division 4:
Töreboda – LN/70 10-3
Mål LN 70: Nicklas Christiansen, 
Christian Flodin, Bosse Lundgren. 

Nygård/Lödöse firade stora 
triumfer i Klädkällaren Cup
– Kammade hem fyra medaljer

MEDALJFÖRDELNING
F-10: 
1. Nygård/Lödöse 2
2. Nygård/Lödöse 1
3. Tuve IF
F-11:
1. Ahlafors IF
2. Jitex 1
3. Tuve IF

F-12:
1. Ahlafors IF
2. Romelanda UF
3. Älvängens IK
F-14:
1. Lindome GIF
2. Ahlafors IF
3. Nygård/Lödöse

F-16:
1. Nygård/Lödöse
2. Nödinge SK
3. Lilla Edets IF

I ALE GYMNASIUM
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Nygård/Lödöse skördade stora framgångar i Klädkällaren Cup. I F-10 blev det guld till andrala-
get och silver till förstalaget.
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