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Scandic Hotel S:t Jörgen
Mångfaldiga Malmö bjuder på char-
merande storstadsatmosfär, spännan-
de sevärdheter och storartade shop-
pingmöjligheter. Och med boende på 
Scandic Hotel S:t Jörgen som ligger 
mitt i stadens centrum har ni alla upp-
levelser nära till hands. Dyk ned i sta-
dens krönika och besök Nordens äld-
sta renässansslott Malmöhus (1 km) 
och upplev Jörgen Kocks Gård (600 m) 
med Knutssalen som är inspirerad av 
Versailles Spegelsal. Men upplev även 
stadens mer moderna kultur; det nya 
innestället Västra Hamnen (2 km) med 
strandpromenad, caféer och spekta-
kulär utsikt över Öresundsundsbron 
och Danmark. Här ligger även Malmös 
höga kännetecken– det 190 m höga 
Turning Torso. 

Ankomstdatum:
Fredagar fram till 27.6.2008 samt i 
perioden 5.9.-26.12.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

1.349:-
3 dagars semester på hotell 
i Skåne

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag 

inkl. kaffe

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

Weekend mitt i Malmö

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:-.

Barnrabatt
Max. 2 barn 0–13 år gratis i 

förälders rum.

Hotel Fraganter Wirt ★★★

På sydsidan av Österrikes gigantiska 
berg Hohe Tauern ligger den lilla 
platsen Ausserfragant i Mölltal. Här 
hittar man det trevliga 3-stjärniga 
hotel Fraganter Wirt där stämningen 
är avslappnad och familjär och här 
kan ni njuta av det österrikiska kvali-
tetsköket. I området väntar dessutom 
flera upplevelser för både stora och 
små. Vid Obervellach ligger ett stort 
badland med vattenrutschbanor och 
annat spännande för badsugna. Det 
finns även möjlighet för att prova en 
kajaktur eller forsränning i dalen, där 
det både finns lugnare upplevelser för 
familjer och mer fartfyllda för de mer 
adrenalinsökande. När man är i detta 
område så ska man även uppleva 
Raggaravinen där man på broar och 
trappor går genom den imponerande 
ravinen medan vattenmassorna forsar 
under fötterna på en. Snöbollskrig 
eller skidåkning i snön på Mölltaler 
Gletscher på 3 kilometers höjd är 
också en oförglömlig upplevelse.

Ankomstdatum:
Jun: 7. 14. 21. 28.
Jul: 5. 12. 19. 26.
Aug: 2. 9. 16. 23.

Österrikiskt sommaräventyr

Enkelrum kr. 4.649:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 175:-/Per barn kr. 85:-.

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x lunchpaket eller lätt 

lunch på hotellet
• 6 x aftonmeny
• 1 x candle light dinner 

m. aperitif
• 2 x eftermiddagsfika
• 2 x gratis bastu och örtångbad
• 1 x danskväll
• 1 x gratis entré till badsjön 
• Grössnitz
• Öl, vin och läsk fritt kl. 10-22
• Gratis hyrcyklar

Enkelrum kr. 1.949:-.
Vuxen i extrasäng kr. 1.099:-.
Avbeställningsskydd: Per vuxen kr. 65:-.
Inkluderar endast slutstädning.

Pris per pers. i dubbelrum

3.649:-
8 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell i Ausserfragant

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–2 år gratis i 

förälders rum. Max. 1 barn 3-10 
år gratis i förälders rum. Max. 2 
barn 11–14 år ½ pris i förälders 
rum. Max. 2 barnsängar totalt 

oavsett ålder.

Ta en sommaravstickare 
med 4 dagar för endast 

1.849:-
med valfri ankomst 

i perioden 1.7.-28.8.2008.

Hotel Fraganter Wirt 

Hotel S:t Jörgen

Välkomna in till lågprisaffären i Kungälv
Lingonv 5, Kungälv. 300 m ovanför lasarettet • Tel 0303-595 24

Dags att renovera husvagn och båt! 
Vi har det mesta.

Kapellväv, Galon,
Skumgummi, Markisväv, 

Möbeltyger m.m.

Alla möbeltyger
Nytt parti 
halvlinne
1:a & 2:a sortering. 
Så långt lagret räcker

120:-/m

35:-/m

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

Kommande

www.alefolketshus.se

Guldkompassen
Söndag 27/1 kl 18.00

Från 11 år. Entré 70 kr.

The Jane Austen 
Book Club

Söndag 3/2 
kl 18.00
Från 7 år. 

Entré 70 kr.

Bee Movie
Söndag

3/2
kl 15.00

Matiné.
Entré 60 kr.

Två guld och fem brons 
för Tingbergs AIS på DM
Det blev en mycket lyckad dag för 
Tingbergs AIS då man tävlade i in-
omhus-DM i friidrott. Tävlingen, 
som avgjordes i Borås, hade lockat 
till 850 starter vilket var rekord för 
inomhus-DM.

Jonathan Johansson, 13 år, segrade 
och tog nya klubbrekord i både tre-
steg och på 200 m. I tresteg blev det 
fantastiska 10.34 m vilket är näst bästa 
resultatet i Sverige denna säsong för 
13-åringar. På 200 m blev det 28.80. 
Tvåa kom Jonathan Carlsson, Lidkö-
ping, med 29.66.

Bronsen tog följande TAIS-are: 

Gabriella Anjou, 12 år, stötte 7.61 i 
Kula, vilket var personrekord med 27 
cm. Marina Sutinen, 14 år, hoppade 
längd med nya personrekordet 4.51 i 
15-årsklassen. Julia Granström, 17 år, 
hoppade tresteg och fick 9.97, endast 
två cm från silvret. Robin Johansson, 
15 år, sprang 1 000 m på fina 3.10.33, 
vilket var elva sekunder bättre än hans 
förra klubbrekord. Madeleine Rydin, 
20 år, tävlade i klassen kvinnor och 
stötte 9.33 i kula.

Både Jonathan och Marina kvala-
de därmed in till Götalandsmäster-
skapen, som går i Linköping i 15-16 
mars.

NÖDINGE. Surte IS inne-
bandydamer jagar fort-
farande sin bästa place-
ring någonsin i division 
ett södra.

Dessvärre kammade 
laget noll i bortamötet 
med nästjumbon, War-
berg.

Skälet stavas sjuk-
domar.

– Vi saknade framför allt 
Malin Eriksson, Ann-Sofie 
Johansson och Sofie Karls-
son. Att inte ha med sig en 
spelare som Malin mot ett 
lag som Warberg är ödesdi-
gert, menade Surtetränaren 
Stefan Forsberg.

Det var en olycklig skada på 
Surtemålvakten, Lisa Pers-
son, som inledde fallet. I sam-
band med 3-2 gjorde Persson 

illa sig, men 
laget saknade 
reservmålvakt 
på grund av 
sjukdomar.

– Det blev 
ett omöjligt 
uppdrag för 
Lisa. Warberg 
gick fram till 
6-2 och då var 
matchen för-
lorad.

Sjukstugan är fortfaran-
de välbesökt. 
Influensa och 
halsfluss spri-
der sig i trup-
pen.

– Proble-
met är att det 
inte går över på en natt. Tje-
jerna blir i regel borta från 
träning i en vecka och sen tar 
det lite tid att komma tillbaka 
i matchtempo, påpekar Fors-
berg.

De många sjukdomarna 
har skapat utrymme för yngre 
spelare att ta klivet upp. En 
som fick chansen borta mot 
Warberg var blott 15-åriga 
backen Jenni Tikkanen.

– Hon gör en suverän 
match. Jag skulle vilja påstå 
att Jenni är längre fram än 
vad Anna Johansson var vid 
samma tidpunkt. Det ser rik-

tigt spännande ut, säger Fors-
berg som har 
tagit ut Jenni 
även till hem-
mamatchen 
mot Älvstran-
den på lördag 
(26/1).

– Då är också Malin Er-
iksson tillbaka. Vi vill gärna 
föra samman henne och 
Sofie Gäfvert igen. Det gick 
ju hyfsat sist, säger Forsberg 
och påminner om deras sju 
mål mot Olofström.

Surte är femma i tabellen, 
en poäng bakom IBF Göte-
borg.

Matchens kurrar mot Warberg: Malin 
Pettersson 3, Jenni Tikkanen 2, Sofia 
Gäfvert 1. Mål SIS: Malin Pettersson 2, 

Sandra Svensson och Jonna Leek.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Sjukt Surte förlorade

Sofia Gäfvert var riktigt bra i Surte, även 
om det blev förlust (4-7) borta mot War-
berg. I lördagens hemmamatch hoppas trä-
nare Forsberg kunna återförena henne med 
poängmaskinen Malin Eriksson igen.

INNEBANDY
Div 1 södra damer, lörd 19/1
Warberg – Surte 7-4


