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Brömssen gjorde ingen besviken

Tomas von Brömssen är sedan 2006 praoelev hos Göteborgsgruppen Majornas 3:dje rote. 
Tillsammans bjöd de på strålande underhållning bestående av såväl musikaliska toner som 
vassa repliker.

Foto: Allan Karlsson

NÖDINGE. Majornas 
3:dje rote med Tomas 
von Brömssen var först 
ut i kulturvårens pro-
gram.

En fullsatt teatersa-
long i Ale gymnasium 
applåderade den musi-
kaliska underhållningen 
kryddad med en och 
annan vass replik.

Gruppen Majornas 3:dje 
rote är en populär och legen-
darisk folkmusikgrupp från 
Göteborg, som sedan 2006 
samarbetar ihop med Tomas 
von Brömssen. Tillsammans 
bjuder de på en mix av nytt 
och gammalt. Det är inte bara 
en musikalisk underhållning, 
utan Brömssen får också pu-
bliken att skratta högt med 
jämna mellanrum, särskilt i 
andra akten.

Det rutinerade sexmanna-
bandet inleder föreställning-
en. Publiken får vänta i nästan 
25 minuter innan den folkkä-
re Tomas von Brömssen gör 
entré. Han har uppträtt till-
sammans med Majornas 3:dje 
rote sedan 2006. Han kallas 
för gruppens "praoelev" – en 
skicklig sådan – som bjuder på 
både humor, satir samt ett och 
annat vasst ifrågasättande.

Publiken fick skratta högt 
i onsdagskväll i ett utsålt Ale 
gymnasium. 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Träningsmatcher:
Oddevold – Ahlafors 4-0
Gauthiod – Lilla Edet 0-3
Mål LEIF: Mats Johansson 2, Thomas 
Johansson.

LÖDÖSE. Ishockeysä-
songen 2008/09 är till 
ända för LN-70 HC.

Invigningen av den 
nya hallen blir det 
bestående minnet, 
resultaten är nämligen 
inget som går till his-
torien.

Epilogen innebar 
dubbla förluster mot 
Trollhättan, 0-7 och 
2-11.
Säsongens två avslutande 
matcher följde samma 
mönster som tidigare. LN-
70 var aldrig i närheten 
av att rubba Trollhättan. I 
fredagens hemmamöte blev 
LN-70 utraderade med 7-0 
och i söndagens returmöte 
på bortais blev förlustsiff-
rorna hela 11-2. Målen för 
gästerna gjordes av Rikard 
Claesson och Rikard Kan-
nerholt.

– I fredags var vi faktiskt 
värda åtminstone ett par mål, 
men i söndags var det inget 
snack om saken. Trollhättan 
körde över oss helt enkelt. 
Utan Patrik Johnsson i 
kassen kunde det blivit ännu 
fler mål i baken, säger träna-
ren Leif Olsson.

Hur summerar du 
säsongen?

– Vi har varit med för att 
se och lära. Jag hoppas verk-
ligen att grabbarna tagit åt 
sig vad som krävs i skridsko-
åkning, spelmässigt och allt 

annat. När vi kallar till för-
säsongsträning i maj vill jag 
inte att någon uteblir, säger 
Olsson.

Blir du kvar som trä-
nare?

– Eftersom jag är sportchef 
i klubben är min ambition att 
hitta en ny tränare. Det är i 
alla fall önskemålet. Sedan 
behöver vi även tillföra trup-
pen några nyförvärv, några 
rutinerade spelare som kan 
fungera som läromästare för 
de yngre förmågorna.

När går ni på is igen?
– Förhoppningsvis i 

mitten av augusti, avslutar 
Leif Olsson.

JONAS ANDERSSON

Dubbla förluster satte punkt
– LN-70 HC utan chans mot Trollhättan

Rikard Claesson målade för 
LN-70 HC mot Trollhättan.

Arkivbild: Allan Karlsson 

MEDLEMSFEST FÖRMEDLEMSFEST FÖR

Klockan 18-21 bjuder vi våra 
medlemmar plus en vän på en 

underbart läcker buffé. Du hämtar 
din biljett i receptionen hos Sportlife.

Lördag 28 februari

Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

Efterinsläpp för alla andra kl 21.Efterinsläpp för alla andra kl 21.
Kom i  tid, undvik kö!Kom i  tid, undvik kö!


