
För andra gången i his-
torien så spelades DM i tjej-
hockey. Fyra utav Ales fem 
högstadieskolor ställde upp 
med lag i turneringen, Ahla-
fors Fria skola (AFS), Arose-
niusskolan, Bohusskolan och 
Himlaskolan var represen-
terade. 

Lagen lottades i två grup-
per med två aleskolor i 
varje grupp. Från grupp A, 
där Bohusskolan och AFS 
deltog, lyckades Bohusskolan 
bäst och tog sig vidare till 

semifinal på ett övertygande 
sätt. Tyvärr så lyckades inte 
AFS med samma bedrift.

Från den andra gruppen 
gick det bäst för Arosenius-
skolan, som även de tog sig 
vidare till semifinal. Himla-
skolan kämpade tappert och 
hade en målsättning att i år 
lyckas att göra ett mål. Mål-
sättningen nåddes med råge 
då man i den sista matchen 
lyckades hitta rätt två gånger 
och fick med sig ett oavgjort 
resultat mot Tynneredssko- lan. 

I semifinalerna så var det 
fjolårsmästarinnorna från 
Bohusskolan som lyckades 
bäst och vann sin semifinal 
med klara 4-0, alla målen in-
prickade av Rebecka Stål-
brand. Tyvärr så lyckades 
inte Aroseniusskolan med 
samma bedrift utan fick se 
sig besegrade av Torpasko-
lan. I Torpaskolan spelar en 
av Sveriges bästa hockeyt-
jejer i flickor-93. Detta fick 
även Bohusskolans tjejer 
erfara i finalen där Torpa-
skolan lyckades bäst och bär-
gade guldet via stabila 4-1. 

Bohusskolans lag bestod 
av tjejer från 7-9, ett bra 
och jämnt lag, som kommer 
att komma tillbaka nästa år 
med målsättningen att återta 
guldet till Ale. Två av lagets 

bästa spelare går bara i sjuan 
och kommer att utvecklas till 
nästa år, då även några tjejer 
i sexan står och bankar på 
porten till laget. 

Aroseniusskolan lyckades 
knipa en bronsmedalj efter 
en spännande match om 3:
e pris. Bronsmatchen fick 
avgöras i sudden death där 
laget från Aroseniusskolan 
var det starkaste. Lagen som 
nådde semifinal fick även 
möjligheten att se på ”riktig” 
hockey på kvällen då Frölun-
da Indians bjöd tjejerna på 
biljetter till Frölunda-Luleå 
HC. En trevlig avslutning på 
en rolig och spännande dag.
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SKEPPLANDA BTK
TRAINING CAMP

Tis-Tors pojkar & fl ickor 01-95

Träningstider
Pojkar 01-99 9.00-11.00, pojkar 98-95 12.00-16.00
Flickor 01-99 9.00-11.00, fl ickor 98-95 12.00-16.00

All träning sker enligt ”Fotbollens hemligheter” där vi tränar ett moment i taget.
Kostnad: 120:- Betalas vid första träningen(inkl. lätt lunch - smörgås).

Anmälan senast 19/3 till: 
Christer Lilja 0705-33 33 89, christer@liljassvets.se
Magnus Eriksson 0735-33 26 97, info@jmebyggservice.se
Vid anmälan på mail, skriv med personnummer.

Påsklovet 2008

Vill ni spela fotboll? Gör det hos SBTK.
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–Välkomna!

Blandade framgångar för 
Ales skolor i DM-hockeyn

Claes skrapade fram miljonvinst

Baskettjejer cupspelade i Lindome

Claes Ramshage från Nygård hade lyckan på sin sida när 
han besökte TV 4-studion i lördags. Claes skrapade fram en 
Triss-vinst, som innebär att han får 15 000 kronor i månaden 
under tio års tid. Lokaltidningen sällar sig till gratulanterna.

Foto: Allan Larsson

Älvängens kulturhus 3/3

MATCHER
12.40  A-fl ick Ale – Kärra
13.40  Herrjunior Ale – Tjörn
14.55  A-pojk Ale – Backa
15.55  A-pojk Ale – Baltichov

Vill du spela handboll? Det gör du hos oss!
Kent: 0704-385258 • Christian 0708-499 500

www.klubben.se/alehf

- Älska handboll- Älska handboll

Ale Gymnasium 2/3

18.10 F95 Ale – Torslanda
19.00 P95 Ale – Aranäs

Älvängens kulturhus 6/3

17.30 P93 Ale – Kärra
Älvängens kulturhus 9/3

12.50 A-fl ick Ale-Mölndal
13.50 H-junior Ale-Kungälv

15.05 Damdiv 5 Ale-Orust
16.15 Damjun. Ale-Brukspöjkera

Veckans 
matchsponsor:

På sportlovet var Ale Baskets flickor 98/99 och spelade Mi-
nilirarcupen i Lindome. Dessa tjejer har varit med i Basket-
skolan sedan de gick i förskolan och nu äntligen har de fått 
börja spela matcher. Det var ett glatt gäng som fick spela 
fyra mycket jämna matcher.

På bilden ser vi Karolina, Amanda, Maja, Ronja, Felicia, Alex-
andra, Wilma, Emma, Rebecca, Katja, Emmy, Sara och Linda. 
De håller stolt upp ett rosa vinstprotokoll. 

Bohus-
skolans 
högsta-
dietjejer 
tog silver 
när DM i 
ishock-
ey av-
gjordes i 
början av 
veckan.


