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E-post info@farshatt.se   www.farshatt.se  Välkommen!

På torsdag, den 21 augusti har vi på Fars Hatt

          Trubadurkväll
                  Kvällens trubadur – Örjan

Vi är en ideell förening som räddar liv till 
sjöss, utan bidrag från staten. Så stöd oss 
genom att bli medlem. Som tack för hjälpen 
får du kostnadsfri hjälp och bogsering, 
även när det är kav lugnt. Anmäl dig på 
www.ssrs.se eller ring 031-29 00 90. Eller 
sätt in 550:– på pg 900 500–0.

Vi ställer upp 
i alla väder.

Även när det är kav lugnt.

NYGÅRD. Det blev en 
alla tiders jubileums-
dag.

Solen sken när 
Nygårds IF firade 80 
år.

Festligheterna star-
tade på Alevi och 
avrundades med dans 
på Locktorps festplats.

Nygårds IF firade som det 
anstår en 80-åring. Med-
lemmarna kunde ta del av ett 

späckat jubileumsprogram 
som inleddes klockan tolv på 
förmiddagen med poängpro-
menad, lotterier och hund-
uppvisning. Publiken fick 
se Linda Svantesson, Sjun-
torp, och Ida Hörnlund, 
Lilla Edet, utföra såväl agili-
ty som freestyle med sina fyr-
benta vänner, Ronja respek-
tive Yes.

– Det gäller att vara envis. 
Att man kör korta pass och 
hittar rätt belöningsme-
tod, svarar Ida Hörnlund på 

frågan om hur man får hun-
darna att agera på det sätt som 
matte eller husse vill.

– Idag fungerade det riktigt 
bra, även om det var varmt för 
hundarna, säger Linda Svan-
tesson.

Efter den spektakulära 
hunduppvisningen följde två 
fotbollsmatcher och straff-
sparkstävling. Bäst lycka 
från elvametaren hade Allar 
Pirsoo och Jessica Johan-
nesson som nu kan titulera 
sig jubileumsmästare på herr- 

respektive damsidan.
På kvällen fortsatte kala-

set med dans till orkestern 
På – G.

– Vi kunde inte önska oss 
bättre förutsättningar än så 
här. Det blev verkligen en ka-
nondag, sammanfattade spea-
kern Anders Johansson.

Solsken när Nygårds IF 80-årsjubilerade

PÅ ALEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den prestigefyllda straffsparkstävlingen vanns av Allar Pirsoo och Jessica Johannesson.

Foto: Kjell Johansson

Linda Svantesson med hunden Ronja och Ida Hörnlund till-
sammans med Yes bjöd på bejublad hunduppvisning på Alevi 
i lördags.

Anders Johansson agerade 
speaker på ett förtjänstfullt 
sätt när Nygårds IF 80-års-
jubilerade.

Peter Johansson hade det hett om öronen och grillade ham-
burgare för glatta livet.

LÖRDAG 23 AUGUSTI
KL 21-01
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Streaplers
Ett av Sveriges bästa 
dansband intar scenen. 

Upplev dansbandsmusik 
när den är som bäst.

Entré 140:-
Leg 18 år

Du hittar även information på:

www.ahlaforsif.se


