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NÖDINGE. Nästa söndag 
avgörs historiens 
första skolkamp i sprin-
torientering.

Initiativtagare är tre 
killar från samhälls-
programmet 2b på Ale 
gymnasium.

– Vi  har gjort det 
som ett projektarbete 
och förhoppningen är 
att vi ska kunna locka 
en hel del högstadie-
ungdomar till startlin-
jen, säger trion David 
Bååth, Simon Bernts-
son och Jonathan 
Jansson.

Högstadiekampen i sprin-
torientering avgörs i cen-
tral Nödinge. Startområdet 

kommer att vara beläget på 
gräsmattan bakom gymna-
siet. Banan mäter cirka 2 ki-
lometer och innehar 12-12 
kontroller.

– I sprintorientering ligger 
mest fokus på själva löpning-
en. Det kommer inte att vara 
speciellt svårorienterat, säger 
Jonathan Jansson.

Gymnasiegrabbarna bör-
jade med sitt projekt i mars 
och har även involverat Vakna 
i sitt arbete.

– Varje deltagare i skol-
kampen kommer att belönas 
med en tröja som sponsras av 
Vakna. Dessutom hoppas vi 
kunna erbjuda varje startande 
en påse med diverse tillbehör 
i, berättar David Bååth.

Samma dag som skolkam-

pen avgörs, så arrangerar OK 
Alehof distriktsmästerskapet 
i sprintorientering. 

Med bra marknadsföring 
hoppas arrangören få åtmins-
tone ett 50-tal högstadieung-
domar att delta i tävlingen.

– Det är gratis och varje 
elev som deltar erhåller poäng 
till sin skola. Den skola som 
lyckas samla ihop flest poäng 
vinner högstadiekampen, för-
klarar Simon Berntsson.

Första start sker klockan 
elva och tävlingen beräknas 
vara klar runt ett-tiden.

Söndagen den 7 
juni arrangeras 
högstadiekam-
pen i sprinto-
rientering i Nö-
dinge. Bakom 
arrangemang-
et står gymna-
sieungdomar-
na David Bååth, 
Simon Bernts-
son och Jonat-
han Jansson.

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Högstadiekamp i sprintorientering

Mån-tor 11-22, fre 11-24, lör 12-24, sön 12-21

0303-74 64 60
Postvägen 7, Älvängen

�������������	�

TAKE AWAY!TAKE AWAY!

Förrätter

 1. Kinesisk vårrulle................……………………………………....................... 42:-
 3. Tre ingrediensers soppa - med kyckling, räkor, skinka….......……........... 45:-
 4. Peking soppa - sur, stark  ………………......…………………….…............. 49:-

Anka och biff

 8. Stekt anka med B.B.Q sås…….......……………………………................. 125:-
 10. Stekt anka med grönsaker i Si Chuan sås - stark……............................ 125:-
 11. Stekt biff i strimlor med bambuskott……................................................ .. 78:-
 12. Stekt biff i strimlor med currysås……......................................................... 78:-
 13. Stekt biff i strimlor med grönsaker……...................................................... 78:-
 14. Stekt biff i strimlor med grönsaker Si Chuan sås - stark…….................... 89:-
 16. Stekt biff i strimlor med pikantesås - söt, stark…….................................. 88:-
 18. Stekt biff i strimlor med lök…...................................................................... 78:-
 19. Stekt biff i strimlor med purjolök…............................................................. 78:-

Räkor, kyckling och fläsk

21. Stekta räkor med sambalsås - stark…....................................................... 95:-
23. Stekta räkor med vitlök i tomatsås - söt, stark…....................................... 95:-
25. Stekt kycklingfilé med bambuskott............................................................. 78:-
 26. Stekt kycklingfilé med currysås................................................................... 79:-
28. Stekt kycklingfilé med sambalsås - stark.................................................... 80:-
 29. Stekt kycklingfilé med cashewnötter........................................................... 85:-
 31. Friterad kycklingfilé med sötsur eller currysås........................................... 79:-
 35. Friterad fläskkött med sötsur eller currysås............................................... 79:-

Grönsaker och fisk

36. Stekta blandade grönsaker med cashewnötter......................................... 75:-
 39. Stekt bläckfisk med vitlöksås - söt............................................................. 79:-
 41. Friterad bläckfisk med sötsur eller currysås.............................................. 79:-

Ris och nudlar

 42. Stekt ris special - kyckling, räkor, skinka..................................................  69:-
 43. Stekta nudlar á la Rosa Huset - kinesiska äggnudlar, kyckling, räkor, skinka  78:-
 45. Nasi Goreng - ris, kyckling, räkor, skinka i curry....................................… 79:-
 46. Bami Goreng - äggnudlar, kyckling, räkor, skinka i curry.......................... 79:-

Husets köksmästare

 55. Grillade benfria revbenspjäll - Cha Siu med sallad...............................…. 89:-
 56. Grillspett mix - räkor, kycklingfilé, fläsk med jordnötsås........................... 98:-
57. Tre små rätter- friterade räkor, stekt biff med bambuskott & grillspett med 

fläskkött och jordnötsås..................................….............................................. 98:-
 58. Grillspett kycklingfilé med jordnötsås - sallad, ris................................….. 95:-
 60. Gong Bao - stekt kyckling, grönsaker, jordnötter, Si Chuan stark sås...... 97:-
 61. Red biff - knaprig friterad biff i stark sötsur sås.....................................…. 98:-

Sushi

65. 8 - 16 bitar - lax, räka, krabbfisk, omelett, maki.......................….……...fr 62:-

DDu kan också äta hos oss.u kan också äta hos oss.
Vi har fullständiga rättigheter.Vi har fullständiga rättigheter.

Dessutom har vi biljardbord!Dessutom har vi biljardbord!
Lunchbuffé alla vardagar!Lunchbuffé alla vardagar!

Exempel ur vår meny

Baby och barn

Göteborgsvägen 68, Älvängen.  0303-74 92 75

DOP • EXAMEN • KALAS • FESTFIN
Vi har kläderna och presenterna!

BAMBAM

NU15% rabatt
Gäller t.om. 30/5 2009

Jag hälsar Jessica & Barndrömmen 

välkommen
till mina lokaler och vi ser fram emot att kunna 

erbjuda våra kunder fl er härliga saker. 
Stora som små, mjuka som hårda.

Välkomna in till oss!
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