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Scandic Ariadne ★★★★

En weekend i Stockholm är ett raff-
lande möte med kultur, natur och 
härlig storstadsstämning på ett bräde. 
Under en helg är Gamla Stans mysiga 
kvarter med det kungliga slottet och 
Djurgården med Gröna Lund och 
Skansen några av de många höjd-
punkterna i denna mångfaldiga stad. 
Men man ska även hinna med att gå 
på upptäcktsfärd i shoppingdistrikten, 
för i Stockholm finns ett utbud utan 
dess like. Med boende på Scandic 
Ariadne får man en kvalitetsupple-
velse på ett 4-stjärnigt hotell där man 
kan koppla av i relaxavdelningen 
efter en intensiv dag i storstadsvimlet. 

Ankomstdatum:
Feb: 1. 8. 15. 29.
Mars: 7. 14. 21. 28.
April: 4. 11. 18. 25.
Maj: 2. 16.
Juni: 6. 13. 20. 27.
Sep: 5. 19.
Okt: 3. 10. 17. 24. 31.
Nov: 7. 14. 21. 28.
Dec: 5. 12. 19. 26.

Pris per pers. i dubbelrum

1.299:-
3 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Stockholm

• 2 övernattningar
• 2 frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag/buffé 
   lördag kväll

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Weekend i Stockholm

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84 
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30. 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

    
  Teknisk arrangör:

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna.
Expeditionsavgift kr. 60:-.

Kolla barnrabatterna!
Max. 1 barn 0–3 år gratis i 

förälders säng.
Max. 2 barn 4–13 år gratis i 

förälders rum. 

Hotel Dvorák ★★★★

Tjeckiens populäritet är tätt knutet 
samman med de stolta öltraditionerna 
och turistflaggskeppet Prag, men de 
riktiga överraskningarna hittar man 
på andra platser i denna centraleu-
ropeiska pärla. Det är t.ex endast 
67 mil från Rostock till den vackra 
medeltidsbyn Tábor i Böhmen där ni 
bor i stadens historiska ölbryggeri 
som nu är ombyggt till ett 4-stjärnigt 
hotell och ligger precis i närheten av 
slottet Kotnov och den gamla stads-
delen. Både slottet och det gamla 
ölbryggeriet har status som tjeckiska 
nationalpärlor och som många städer 
i Böhmen har Tábor sina egna öltradi-
tioner. Slingrande gränder och gator 
runt om stadens pittoreska marknads-
torg lockar med ölstugor, konditorier 
och restauranger och tar med er på en 
kulinarisk resa genom lokala ölhisto-
rier och gastronomi. 

Ankomstdatum:
Juni: 6. 11. 16. 21. 26.
Juli: 1. 6. 11. 16. 21. 26. 31.
Aug: 5. 10. 15. 20. 25.

Historiskt ölbryggeri
i Tjeckien

Enkelrum kr. 3.199:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 115:-/Per barn kr. 65:-.

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag/buffé

Enkelrum kr. 1.899:-.
Vuxen i extrasäng kr. 999:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning.

Pris per pers. i dubbelrum

2.149:-
6 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell i Tábor

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år gratis i 

förälders säng.
Max. 1 barn 6–14 år 1/2 pris 

i förälders rum.

Scandic Ariadne

Hotel Dvorák 

Jennylunds isbana
Bandyhuset

Öppettider Jennylunds isbana
Allmänhetens åkning Jul & Nyår 2007-2008

Söndag 23/12 14.30 – 18.00
Julafton 24/12 Stängt
Juldagen 25/12 13.15 – 17.00
Annandagen 26/12 17.30 – 19.00
Torsdag 27/12 09.30 – 13.45   
  14.30 – 16.10
Fredag 28/12 09.30 – 13.45  
  14.30 – 16.10
Lördag 29/12 Stängt pga. P19-Cup
Söndag 30/12 14.30 – 18.00
Nyårsafton 31/12 Stängt
Nyårsdagen 1/1 12.00 – 16.00

Välkomna!

- Älska handboll- Älska handboll

God JulGod Jul &&

Gott Nytt ÅrGott Nytt År

www.klubben.se/alehf

önskar vi alla spelare, tränare, 
ledare, medlemmar, sponsorer 

och alla andra som är en del av 
vår verksamhet och som bidrar 
till den fantastiska gemenskap 
och sammanhållning vi har i vår 
förening.

Nästa pappersinsamling i
Skepplanda 29/12 kl 10-13

ALAFORS. Det är inte 
bara fotbollsmässig 
utveckling som gäller 
för FC Ales spelare.

Under fem fredags-
kvällar har man förkov-
rat sig i matlagning.

– En kul grej som 
ytterligare stärker 
sammanhållningen i 
gruppen, säger tränaren 
Fredrik Wadström.

Det var på initiativ av lagleda-
ren Göran Bergqvist som FC 
Ale beslutade sig för att börja 
laga mat tillsammans. Fem fre-
dagar under november och de-
cember har man nyttjat Him-
laskolans hemkunskapssal, och 
uppslutningen har varit minst 
sagt god.

– Killarna tyckte det var en 
jätterolig idé och har ställt upp 
nästan mangrant. Det är vik-
tigt att göra något vid sidan av 
fotbollen, sociala aktiviteter 
kan man inte få för mycket av, 
säger Fredrik Wadström och 
fortsätter:

– Nu har vi testat det här 
med matlagning. I framtiden 

finns planer på att ordna en 
danskurs.

Faktum är att matlagning-
en har gått som en dans. När 
lokaltidningen hälsade på förra 
fredagen tillagades en trerät-
ters meny bestående av ita-
liensk förrättstallrik, fisk- och 
skaldjurssoppa och små ma-
rängbakelser.

– Det här är skoj och för-
hoppningsvis ska det smaka 
gott också, säger Linus Jo-
hansson samtidigt som han 
rör om i soppkärlet.

Faktum är att det mesta är 
uppåt i FC Ale just nu. Premi-
ärsäsongen i Västergötlands 
reservserie har givit mersmak. 
Kommande säsong spelar FC 
Ale i division 6 Trollhättan 
och kommer bland annat att få 
spela derby mot Alvhems IK.

– Vi håller igång en 25-
mannatrupp och till 2008 har 
vi även anmält ett B-lag. Vi ser 
mycket positivt på framtiden, 
säger Fredrik Wadström.

Sista lördagen i november 
höll FC Ale en fotbollsgala i 
Starrkärrs bygdegård. Ett antal 
utmärkelser delades ut under 

kvällen, bland annat förebilds-
priset ”Follow me” som tillde-
lades Linus Johansson, Jona-
tan Wadström, Joel Lind-
gren, John Moberg, Tobias 
Bergqvist och Viktor Mell-
qvist. Till årets spelare utsågs 
Erik Häggström.

Lördagen den 29 december 
gör FC Ale debut i Alecupen. 
Laget har hamnat i en fem-
lagsgrupp med tuffast tänkbara 
motstånd i form av bland annat 
division 2-laget Ahlafors IF.

– Det ska bara bli roligt, vi 
har allt att vinna, konstaterar 
tränare Wadström.

Alecupen sätter punkt för 
FC Ales premiärår, men redan 
i början av januari drar träning-
en igång igen på Skogsvallen i 
Kilanda.

– Vi håller som  bäst på att 
renovera Skogsvallen. Klubb-
huset förses med ny panel och 
vi gör även en del arbete in-
vändigt. Planerna har vi också 
gjort i ordning. 80 lass med 
grus har lagts ut, så att planen 
ska vara spelbar när försäsong-
sträningen drar igång efter hel-
gerna, avslutar Fredrik Wad-
ström.

JONAS ANDERSSON

Matnyttig fotboll
– I FC Ale prioriteras trivseln framför resultaten

Guld till Nol IK P-93

Nol IK:s pojkar 93 tog en otroligt fin seger i Citroen Cup 
som spelades i Lundbystrand den gångna helgen. Laget gick 
genom turneringen obesegrade och finalslog Bergsjö IF med 
3-2.

Övre raden fr v: Magnus Olausson, Adam Durell, Jesper Snow, 
Jonathan Elofson, Linus Pedersen, Stefan Durell.

Sittande fr v: Conny Halvorsen, Daniel Holmes, Sebastian 
Rydhed, Joakim Olausson, Mattias Jigfelt.

JanneStefansJanneStefans
– spelar traditionell dansmusik

Lördag 29 december

Helgtider
Julafton stängt, juldagen stängt, 

Annandag jul 13-20, Torsd 27/12 11-21, 
Fred 28/12 11-02, Lörd 29/12 13-02, 

Sönd 30/12 13-20, Nyårsafton stängt, 
Nyårsdagen stängt.

Älvängen • Tel 0303-74 92 30

Alla pizzor 
49:-

Pasta 
59:-

gäller avhämtning gäller avhämtning

I FC Ale spelar man inte bara fotboll ihop, man lagar mat 
också.


