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När jag var liten - 

En stark familjeföreställning 
om oväntad vänskap 
mellan små pojkar. 

TV-studion, Ale gymnasium
 Lör 25 april, kl 14
Bilj (förköp): 40 kr      

Ale bibliotek 
0303-33 02 16

2–6 år

Dockteatern
Tittut

nästan alltid glad!

NYGÅRD. Lokaltid-
ningen sällar sig till 
gratulanterna.

I förra veckan tillde-
lades Kjell Johansson 
Svenska Fotbollför-
bundets åtråvärda för-
tjänsttecken i guld.

– Jag känner mig 
naturligtvis mycket 
hedrad.

Kjell Johansson har lagt ned 
otaliga timmar som ledare i 
Nygårds IF. Som ett bevis på 
sitt ideella föreningsengage-
mang blev han inbjuden till 
Svenska Fotbollförbundets 
årsmöte i Stenhammarsalen. 
I samband med festligheterna 
fick han mottaga förbundets 
förtjänsttecken i guld. Pris-
utdelare var ordföranden 
Lars-Åke Lagrell.

– En stor ära. Det är inte 
alla som kan ståta med en 
sådan fin utmärkelse, säger 
Kjell Johansson.

Kjell Johansson har varit 
verksam som ungdomsledare 
i klubben 1969, 72, 73, 89-
98, ledamot i damsektionen 
74-81, ordförande i ung-
domssektionen 91-01, kassör 
i huvudstyrelsen 83-89 samt 
ledamot i styrelsen 04-08.

– Nu har jag tänkt att dra 
mig tillbaka en aning och 
bara finnas med i marknads-
kommittén och därutöver 
jobba lite med anläggningen.

Hur ser du på samman-
slagningen mellan Nygårds 
IF och Lödöse BK?

– Jag tror det var helt rätt 
om man ser in i framtiden. 
Givetvis är det en tråkig 
utveckling och man kommer 

att sakna derbymatcherna, 
avslutar Johansson.

Nygårds IF:s eldsjäl prisad
– Kjell Johansson tilldelad förtjänsttecken i guld

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kjell Johansson, Nygårds IF, fick vid Svenska Fotbollförbun-
dets årsmöte mottaga förtjänsttecknet i guld.

Arkivbild: Jonas Andersson

LÖFTET PRESENTERAR:
Liveframträdande kl 19.30 Röda Scen

Torsdagar kl 17-21
 Ale Gymnasium

VAKNA, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Nol Alafors Kulturförening, Löftet, Teatervinden

Teater, Skate/BMX, Film, Studiepass/Läxhjälp, 
Multimedia, Cirkusskola, Ung Fritid, Foto, 

Skrivarverkstad, Mat&Bak, Torsdagsklubben...

LE KOMMUNA Vi ses!Vi ses!

Ale IBF:s flickor 94 kunde 
på söndagseftermiddagen 
säkra seriesegern i Göte-
borgs F93-serie, men vilken 
rysare det skulle bli.

Förutsättningarna var 
ganska enkla, vinst var lika 
med serieseger medan oav-
gjort eller förlust skulle ge 
allt ner till en tredjeplats. 
Ale mötte seriejumbon 
Lindås, så det borde ju bli 
en ganska behaglig resa. 
Men till saken hör att man 
även spelat match innan 
och då mot Lindås F94, för 
övrigt vinst med 2-0, med 
alla spelare utan två inlånade 
F93:or.

Redan från start märktes 
det att den tidigare matchen 

satt i benen på tjejerna och 
det började spridas en del 
oro. När sedan Lindås gör 
1-0 en bit in i första för att 
sedan öka på ytterligare med 
2-0 i andra kändes seriese-
gern som bortblåst. Innan 
andra perioden är slut lyckas 
Ale dock reducera till 2-1.

I tredje går gästerna ner 
på två femmor för att för-
söka höja tempot, ett vågspel 
med tanke på hur trötta 
tjejerna var, men mitt i sista 
akten lyckas man trycka in 
kvitteringsmålet, detta strax 
efter en ribbträff av hemma-
laget som definitivt inte var 
ofarliga.

Skulle Ale orka med 
ytterligare ett mål? Ale hade 

pratat ganska tidigt att om 
det stod oavgjort mot slutet 
så skulle man plocka ut mål-
vakten. Med mindre än två 
minuter kvar tar Ale ut mål-
vakten i samband ett frislag 
som ger förlösande 3-2.

Nu va det dags för Lindås 
att ta time out och plocka 
sin målvakt. Gästerna reder 
ut detta och med 30 sekun-
der kvar kan man dessutom 
sätta 4-2 i tom bur 4-2. 
Matchen som startade som 
en mardröm bytte skepnad 
till enorm segerglädje bland 
både spelare och ledare, men 
även bland alla tillresta för-
äldrar och övrig support.

Helene, Ronny & Stefan

Ale IBF:s F94 seriesegrare i ”fel” serie

Påsklov!Påsklov!
SSpontanfotbollpontanfotboll 
på Forsvallenpå Forsvallen
VVecka 15 kl 10-12ecka 15 kl 10-12
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Alla är välkomna!Alla är välkomna!

Nu öppnar vi en av Sveriges 
fräschaste anläggning i Nol

Träna helt gratis fram till 
invigningsdagen

29/8
på alla LIFE anläggningar

NY   Ale/Nol , ( Folketshusvägen 1) Öppnar 29 augusti 2009
NY    Hisings Backa (Folkvisegatan 15) 

GBG Centrum,  031-15 70 75 (Odinsgatan 6)

Gårda, 031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås, 031-331 10 90 (Storås Industrig. 20)

Kortedala, 031-48 99 50  (Dagjämningsg. 1) 

Långedrag, 031-29 98 88 (Redeg. 1)

Lerum, 0302-516 15 (Göteborgsv. 3)

Åbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

*299:-
GULDKORT

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
min. 12 månader basavtal, ord 399:-/mån, Prisgaranti

* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

mån

249:-
Grupp-Styrke- Konditionsträning

min. 12 månaders basavtal , ord pris 379:-/mån, prisgaranti
* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

Silverkort
*mån

De 500 första som tecknar 
Guldmedlemskap på anläggningen 

får ett startpaket

From. den 9/3 kan du köpa ditt 
kort på anläggningen

Beställ  även ditt kort på vår hemsida

www.lifeclub.ser

Pree Sale butiken är bemannad:
Måndagar & Onsdagar 16.00 -19.00

Lördagar11.00 - 14.00
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Vägbeskrivning till 
 LIFE Pree Sale butik

  vid brandstationen

  börja ditt nya aktiva liv


