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Gratis skridskobuss utgår från Alvhem o går genom hela Ale kommun
Med ombord finns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20. Efter två timmars skridskoåkningMed ombord fi nns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20. Efter två timmars skridskoåkning 
vänder bussen hemåt.vänder bussen hemåt.
För dig som saknar egen skridskoutrustning lånar Ale-Surte Bandyklubb ut skridskor, hjälm,För dig som saknar egen skridskoutrustning lånar Ale-Surte Bandyklubb ut skridskor, hjälm, 
klubba och boll. (Puck är ej tillåtet). Cafeterian är öppen om du inte tar med egen matsäck.klubba och boll. (Puck är ej tillåtet). Cafeterian är öppen om du inte tar med egen matsäck.

Under fem onsdagar är Ale Arena öppen för 
dig som är sugen på att åka skridskor!

ALE ARENA

Onsdag 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 25/2
Alvhems vändplats ...........15.45
Skepplanda, Albotorget .....15:55
Älvängen Centrum ............16:05
Alafors, kiosken ................16:16
Nol, Pressbyrån ................16:21
Nödinge Centrum ..............16:28
Surte, Videgårdsvägen ......16.41
Surte Centrum ..................16:43
Bohus Centrum .................16:49
Ale Arena .........................16:55

FRÅN ALE ARENA

Ale-Surte BK

TIDTABELL SKRIDSKOBUSS:TIDTABELL SKRIDSKOBUSS:

GRATIS SKRIDSKOBUSS!

Ale Fritidi samarbete medi samarbete med

Ale Arena .........................19:15
Bohus Centrum .................19:20
Surte Centrum ..................19:25
Surte, Videgårdsvägen ......19.27
Nödinge Centrum ..............19:40
Nol, Pressbyrån ................19:46
Ledetskolan .....................19:49
Alafors, kiosken ................19:52
Älvängen Centrum ............20:00
Skepplanda, Albotorget .....20:10
Alvhems vändplats ...........20.20

Klipp ut 
& spara!

Eldsjäl är ett slitet begrepp, 
men i Leif Olssons fall är 
det med sanningen över-
rensstämmande. Utan Leif 
Olssons outtröttliga enga-
gemang hade Gårdahallen 
aldrig blivit verklighet. Nu är 
drömmen verklighet och det 
sjuder av liv i LN-70 HC.

– Intresset för föreningen 

har ökat i och med hallbygget. 
Vi märker av en tillströmning 
av nya aktiva medlemmar 
och det lär fortsätta många år 
framöver, säger Leif Olsson 
till Alekuriren.

Det spelar mindre roll att 
klubbens A-lag upplever en 
nattsvart säsong i division 
3 Götaland Norra. Vecko-

slutet innebar två nya hem-
maförluster (Fotskäl och 
Borås) och efter 25 spelade 
omgångar parkerar LN-70 
på jumboplatsen med bara 
två inspelade poäng.

– Det här året är till för 
att se och lära. Nästa år är vi 
med och lirar efter samma 
förutsättningar som de andra 
lagen, säger Leif Olsson som 
också kan titulera sig trä-
nare.

Mot Fotskäl i fredags stred 
LN-70 tappert och hade även 
ledningen efter den första 
perioden med 1-0. Målskytt 
var Rikard Claesson. Däref-

ter var det slut på det roliga 
och gästerna kunde vända 
och vinna med 6-1.

– Ett klart fall framåt och 
vår bästa match hittills i år, 
berömmer Leif Olsson.

På söndagen gästades Går-
dahallen av Borås Lynx, som 
vann med klara 8-1. Tobias 
Eres blev hemmalagets enda 
målskytt.

– I den här matchen bjuder 
vi inte alls upp. Det är dålig 
skridskoåkning och ingen 
som tar tillräckligt stort 
ansvar ute på isen, förklarar 
Olsson.

Dock finns chans till 

snabb revansch då det väntas 
derby redan i kväll (läs tisdag) 
mot Trollhättan. Senast de 
här båda lagen drabbades 
samman i Gårdahallen kom 
248 personer.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LN-70:s målvakt Jerry Haaga svarade för en bra insats 
mellan stolparna i fredagens möte med Fotskäl. Jerrys stor-
spel hjälpte emellertid föga, det blev ändå förlust med klara 
1-6.

På efterkälken. En talande bild för hur det har sett ut för LN-70 den här säsongen. Laget är 
avhängd jumbo i division 3 Götaland Norra.

– Årets resultat är inget som grämer 
LN-70 HC ser optimistiskt på framtiden

Leif Olsson är Mr LN-70 HC. Inte nog med att han är Leif Olsson är Mr LN-70 HC. Inte nog med att han är 
mannen bakom Gårdahallen, dessutom agerar han trä-mannen bakom Gårdahallen, dessutom agerar han trä-
nare för klubbens representationslag.nare för klubbens representationslag.

LÖDÖSE. Det råder hockeyfeber i Lödöse.
Låt vara att representationslaget ligger ohjälp-

ligt sist i division 3, det råder ändå stor optimism 
inför framtiden.

– Hallen har blivit något av en vändpunkt för 
klubben och samhället, säger Leif Olsson.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 3 feb 
deltog nio par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rickard Johansson  97
2. Rune Ögren/Karl-Eric Nilsson      95
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           90
4. Nils Lindström/Stig Christenson  82

Resultat från Ale Basket:
F92 – Lundby Basket82-48
Lundby Clickers – P91  62-67
Varbergs Basket – F93 55-84
SSU Basket Falkenberg – F92 20-108
Länghems basket – P93 50-70
Stenungsunds Basket – F95 57-29
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