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Välkomna till 31:e upplagan av

NolCupen är en fotbollscup för pojkar 
10-14 år där många lag från Ale möter 

övriga västsveriges starkaste lag.

Lotterier. Servering av kaffe, 
korv o bröd, m. m.

Välkomna!

i Ale Gymnasium
Fre 21/11

17.00-23.30
Lör 22/11

07.30-22.15
Sön 23/11

07.30-21.15

INNEBANDY!
Lördag 15 november kl 16.30 i Ale gymnasium

Surte IS vs IBF Göteborg

Innebandy 
Damer
Division ett

Innebandy 
Damer

Division ett

ÄLVÄNGEN. Alvhems IK 
firar i år den aktnings-
värda åldern av 75 år.

Betydligt äldre än så 
är föreningens förste 
ordförande och sekre-
terare.

I förra veckan upp-
vaktade klubben Bror 
Axelsson och Sven 
Oscarsson genom att 
dela ut standar och 
blommor till de båda.

I mitten av oktober firade 
Alvhems IK sitt 75-årsjubi-
leum. Vid ett jubileum finns 
också skäl att göra en histo-
risk tillbakablick. Två herrar 

som var med och grunda-
de den anrika föreningen i 
norra Ale är Bror Axelsson 
och Sven Oscarsson. Båda 
dessa gentlemän har lagt ner 
många ideella arbetstimmar i 
föreningens tjänst och bidra-
git till AIK:s utveckling.

– Deras betydelse för Alv-
hems IK kan inte nog under-
strykas, de har betytt jätte-
mycket, säger en annan eld-
själ, Roland Wall, styrelse-
medlem sedan 1958.

Förra lördagen åkte 
Roland tillsammans med kas-
sören Claes-Erik Wall till 
Vikadamm i Älvängen för att 
uppvakta sina gamla trotjä-
nare. Även Sven Oscarssons 

son Rolf, som varit aktiv fot-
bollsspelare i AIK, fanns med 
på kaffekalaset. Det blev en 
stunds trivsam samvaro med 
många roliga och minnesvär-
da tillbakablickar.

– Sven jobbade i klub-
ben under två sejourer. Han 
satt som sekreterare fram till 
andra världskrigets början 
och sedan återkom han i 
början av 60-talet. Han age-
rade byggledare när vi gjorde 
i ordning fotbollsplanen och 
klubbhuset på Gläntevi. Han 
var en enorm kraft, beröm-
mer Roland.

Bror Axelsson var Alv-
hems förste ordförande och 
var utan tvekan en nyckelper-

son i begynnelsen.
– Han var med och sam-

lade in pengar så att klubben 
kunde köpa sin lilla plan där 
Bengt Johanssons Husvagnar 
numera är beläget. Det blev 
senare värdefull tomtmark 
och när vi sålde marken fick 
vi in tillräckligt med pengar 
för att kunna starta upp verk-
samhet på Gläntevi, berättar 
Roland Wall.

I historien finner vi förkla-
ringen till hur vi lever idag. 
Alvhems IK har tveklöst Sven 
Oscarsson och Bror Axelsson 
att tacka för mycket.

JONAS ANDERSSON

Alvhems IK uppvaktade gamla trotjänare
– Delade ut standar till Bror och Sven

Alvhems IK:s trotjänare Sven Oscarsson, 92 år, och Bror Axelsson, 94 år, uppvaktades med blommor och standar samt kaffe 
och tårta. Med vid firandet fanns Svens son Rolf Oscarsson, Alvhems ordförande Roland Wall och kassören Claes-Erik Wall. 

Foto: Allan Larson

ÄMK:s crosskillar 
klara för division 1

Grattis säger vi till ÄMK:s crosskillar som i år lycka-
des vinna division 2-serien och avancera till division 1. 
Guldet var redan klart innan den sista tävlingen, som av-
gjordes i Skene. På bilden ses de lyckliga seriesegrarna, 
som är bakre raden från vänster: Anders Jävert, Simon 
Stenborg, Philip Stenborg, Emil Färdmar, Christoffer 
Jansson och Christer Svensson. Främre raden från vän-
ster: Andreas Andersson, Viktor Kjell, Niklas Larsson, 
Urban Holgersson (lagledare) och Richard Andersson.

Det var god stämning och glada miner när Ale Golfklubb bjöd in sina sponsorer till en träff på Ahlafors Bryggerier i fre-
dags kväll. Arrangören serverade mat och dryck som tack för den gångna säsongen. I samband med middagen höll Christer 
”Cralle” Sundberg ett anförande om bryggeriets historia och hur olika ölsorter framställs. Gästerna lyssnade intresserat och 
fick även anledning att provsmaka öl från det lokala bryggeriet. Även om det var sejdlar istället för klubbor som svingades 
denna kväll pratades det ändå en hel del golf runt borden. Många är de golfentusiaster som hoppas att vintern ska förbli mild 
och att våren kommer tidigt.                 Foto: Jonas Andersson

Ale GK bjöd in till sponsorsträff
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