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DA’RDA’R 
KVAR!
PRISET GÄLLERPRISET GÄLLER 
ENDAST T O MENDAST T O M 
FREDAG 31/10FREDAG 31/10

KLIPP UT & 
TA MED ANNONSEN 
& DU FÅR TESTA 

BODYJAM HELT GRATIS!
Gäller gruppträning, Älvängen, 1 gång/person. 

Åldersgräns 15 år. 
Ring och boka pass: 0303-74 66 60. 

Kupongen giltig t om 30/11-08.

Slöjdmässa
Lör och sön 1-2 nov kl. 10-16
i Bjärkehallen, Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla hantverks-
julklappar direkt av 85 slöjdare. 
Fri entré

Föreningen P-länets slöjdare

För 30:e året i rad arrangerar vi en

Vänsterpartiet i Ale
Inbjuder alla intresserade    
På visning av fi lmen

Sicko
Av Michael Moore

Den 30/10 
klockan 18.30
är ni välkomna 
till fi lmvisning i 
Ale gymnasiums 
musiksal då vi 
kommer att se fi lmen Sicko som granskar 
USA:s sjukförsäkringssystem vilket också är 
aktuellt här i Sverige. 

Efteråt kommer ni att ha 
möjlighet att vara med i 
diskussioner om fi lmen och 
ämnet i övrigt.

Förra lördagen avgjor-
des Waterpoort Cup 2008 i 
Sneek i Holland. Det var 10-
årsjubileum för tävlingen och 
andra året som Ale Karate 
Club var representerade.

Till tävlingen var det 
anmält 268 deltagare från 
totalt tio länder och under 
dagen genomfördes hela 321 
matcher. Ale Karate Club 
hade med fyra deltagare i 
olika klasser.

Nermin Mehmedagi, för-
staplacering i sin grupp i 
junior 16-17 år. För juniorer 
så fanns det flera olika grup-
per där man placerades be-
roende på vikt, längd, bältes 
grad och tävlingserfarenhet. 
Detta för att det inte skulle 
vara för stor skillnad mellan 
de tävlande.

I år så var det första året 
som + 18-åring för Nicole 
Alfaro (förra året guld i 
junior) där hon var med i 
klassen -65 kg. Detta resulte-
rade i en fjärdeplats, vilket var 
kanonbra med tanke på hårt 
motstånd och eftersom res-
terande i gruppen var betyd-
ligt mer erfarna och tyngre än 
Nicole.

Dennis Aronssons gick sin 
första tävling i Full Kontakt 

Knock Down Karate i klas-
sen + 18 år -80 kg och tog sig 
till final genom att knocka sin 
motståndare i semifinal och 
slutade sedan på en silverpla-
cering.

Andra gången som Fredrik 
Grankvist ställde upp i Wa-
terpoort Cup, denna gången 
så lyckades det bra i +18 år 
+80 kg med en tredjeplats.

Efter tävlingen avslutades 
det med som vanligt ett Say-
onara party hos den arrange-
rande klubben, mycket lyckat 
och nu laddar klubben inför 
nästa tävling som förhopp-
ningsvis blir i slutet november.

���

Nya medaljer för Ale Karate Club

Nicole Alfaro, Fredrik Gran-
kvist, Nermin Mehmedagi 
och Dennis Aronsson gjorde 
alla bra ifrån sig på Water-
poort Cup i Holland.

I måndags deltog flick-
or och pojkar i årskurs 6-7 
i Skolbasket-DM i Gothia 
Arena. Skolor från hela Gö-
teborg och dess grannkom-
muner deltog. Från Ale 
kommun representerades 
ett flick- och ett pojklag från 
Aroseniusskolan samt ett 
pojklag från Ahlafors Fria 
Skola.

Pojkarna från Aroseni-
us mötte Karl Johanssko-
lan, The English School 
och Kungsladugårdsskolan. 
De hade bra fokus och gick 
vidare till semifinal.

Pojkarna från Ahla-
fors Fria Skola mötte ISGR 
och Sannaskolan. AFS spe-
lade samlat och bra och 
vann över dessa skolor. Mot 
Lindåsskolan blev det för-
lust, men de gick vidare till 
semifinal.

Tyvärr möttes Ahlafors 
och Arosenius redan i se-

mifinal, det gav Ahlafors 
en bronsmedalj. Aroseni-
us mötte Lindåsskolan i fi-
nalen. Här spelade alela-
get säkert och övertygan-
de, vilket gav en seger och 
en välförtjänt guldmedalj. 
Grattis till guld och brons! 

Flickorna från Arose-
nius mötte Herrgårdssko-
lan och Karl Johansskolan 
i gruppspelet. Älvängentje-
jerna hade bra flyt och för-
svar i sitt spel. De gick ut 
som segrare i gruppen. Med 
fortsatt bra spel och många 
poäng besegrade de San-
naskolan i semifinalen. I fi-
nalen mötte de ISGR. Tje-
jerna spelade bra, men det 
räckte inte riktigt ända fram. 
Aroseniusskolan vann en he-
dersvärd silvermedalj. Grat-
tis till silver!

I årskurs 8-9 deltog flick-
or och pojkar från Aroseni-
usskolan och från Ahlafors 

Fria Skola kom ett flick-
lag. Tyvärr åkte Ahlafors ut 
redan i gruppspelet

Flickorna från Arosenius 
mötte i gruppspelet ISGR. 
De spelade på topp och 
vann lätt över ISGR. Den 
andra gruppspelsmatchen 
mot Skånehällaskolan blev 
en jämn match, en riktig 
rysare. Men tjejerna hade 
nerverna i styr och ett bra 
samspel som gjorde att de i 
slutsekunderna gjorde en 2-
poängare och vann (28-26). 

I kvartsfinalen vann Aro-
seniusflickorna över Ram-
bergsskolan på ett mycket 
övertygande sätt. De går 
vidare till semifinal mot 
Sannaskolan och vann även 
denna match. I finalen be-
segrades Hovåsskolan och 

guldet var ett faktum. Grat-
tis!

Pojkarna från Aroseni-
us mötte Påvelund, men för-
lorade. Övriga matcher mot 
English School och Allésko-
lan (Floda) resulterade i två 
vinster. Matchen mot Al-
léskolan var mycket jämn, 
men tack vare bra nerver 
och ett bra samspel gav vinst 
med en poäng. 

I kvartsfinalen svarade 
Karl Johanskolan för mot-
ståndet, som vann med tre 
poäng. Karl Johanskolan 
vann sedan även finalen.

Summan av Skolbasket-
DM blev två guld och ett 
silver till Aroseniusskolan 
och ett brons till

Ahlafors Fria Skola.
Agneta Hummerhielm

Medaljregn över Aroseniusskolan 
– Skolbasket-DM blev en succé

Guld blev det för Aroseniusskolans pojkar årskurs 6-7 på 
Skolbasket-DM som avgjordes i Gothia Arena.  

Foto: Anne Blomster Tjärnlund

Ale kommuns andra guld på Skolbasket-DM fixade Aroseni-
usskolans tjejer i årskurs 8-9.

Foto: Anne Blomster Tjärnlund

Lilla Edets Buss
0520-65 75 00

Dansdax 14/11
Scandinavium, Gbg. Med Lasse 
Stefanz, Streaplers m.fl. inkl. mat.
Thn resec. Kl. 16
Lilla Edet 16.20..............1160:-

Jul på Liseberg 7/12
Julotta m Lotta Engberg
Inkl. inträde .....................240:-

www.lillaedetsbuss.se

Julhandla 3-5/12
i Rostock................2.475:-

Julmarknad 22/11
Tjolöholms slott
inkl. mat o kaffe................ 540:-

Julresa 30/11-3/12
till Berlin................4.745:-


