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Riksväg 45, 6 km norr om Älvängen, Alvhem•0303-33 64 80 • www.bengtshusvagnar.se
Öppet måndag-torsdag 10-18 fredag 10-16 söndag 11-15

DET KOMPLETTA 
HUSVAGNSFÖRETAGET 

MED PERSONLIG SERVICE
”Åk inte över ån efter vatten”

Bra fi nansiering • Vi löser dina gamla lån • Serviceverkstad 

Välvårdade begagnade husvagnar och husbilar till bra pris!

Välkomna!

DERBYDERBY
Herrar div 5

SBTK 
VSVS

LÖDÖSE
/NYGÅRD

Forsvallen 3 juni kl 19.00Forsvallen 3 juni kl 19.00

Hamburgeri
Café • Lotteri

PREMIÄR
MED FINA ÖPPNINGS-

ERBJUDANDEN!
Helrecond fr.1250:-

Handtvätt fr.99:-
Vi tar hand om din bil, 

motorcykel, buss, båt etc.

Lackförsegling, vaxning,
klädseltvätt, motortvätt m.m.

Öppet: Vard till kl 18 & helger vid tidsbeställning
Rödjans väg 17, Nödinge • Tel 0303-23 30 23

(vid Älvdalens Lackcentral)

Göteborg Basketball 
Festival hålls årligen sedan 
1979, alltid på Kristi 
Himmelsfärdshelgen. 
Turneringen arrangeras av 
Högsbo Basket med hjälp 
av ett flertal andra klubbar i 
Göteborgsområdet.

De senaste åren har det 
varit cirka 7 000 deltagare, 
500 lag från 20 nationer 
som spelar under fyra inten-
siva dagar, 1 300 matcher 
i 30 sporthallar i turne-
ringsstaden Göteborg. Så 
gott som samtliga svenska 
dam- och herrlandslagsspe-
lare har någon eller några 
gånger upplevt festivalstäm-
ningen. Detta är Europas 
största ungdomsbaskettur-
nering. 

Från Ale Basket deltog 
P93, F93, P95, F95, P97 

och F97. 
P93 tog sig till B-slut-

spel och förlorade där sin 
första match mot ett norskt 
basketlag.. F93 mötte bland 
annat tyskor och svenskor 
som tog dem till 1/8-finalen 
i A-slutspel. Där tog det slut 
mot Nässjö.

P95 fick möta lag från 
Sverige och Norge. De gick 
så långt som till en match 
i kvartsfinalen i B-slutspel. 
F95 placerade sig som 18:e 
av totalt 50 lag. 

P97 och F97 debuterade 
i år på festivalen. P97 fick 
möta lag från Sverige, Fin-
land och Norge. De spelade 
sig fram till en match i 
kvartsfinal i B-slutspelet. 
F97 mötte till slut ett lag 
från Norge i 1/8-final i B-
slutspelet.     ���

Ale Basket medverkade på 
Göteborgs Basketball Festival

P97 var ett av de lag från Ale Basket som medverkade 
på Göteborgs Basketball Festival.

I helgen arrangerads Säve-
dalsspelen i Göteborg. Robin 
Johansson, 16 år från Ting-
bergs AIS, gjorde ett otroligt 
bra lopp på 800 m. Hans 
personrekord före tävlingarna 
var 2.16.71. Det nya rekordet 
blev 2.02.91. Han vann loppet 
och slog alla duktiga Göte-
borgare. Med denna tid är det 
endast en kille i Sverige som 
ligger före i statistiken.

Även Emma Kuutti, 11 
år, tog ett nytt klubbrekord 

på 600 m med fem sekunder. 
Tiden blev 2.01.20. Hon blev 
fyra.

Julia Kristianson, 10 år, 
satte ett dunderpersonrekord 
med cirka 80 centimeter. Julia 
hoppade hela 3.60 och blev 
trea.

Sara Kuutti, 13 år, tog hem 
två brons, i spjut 21.66, och 
diskus 20.19. För Zebastian 
Tidqvist 12 år blev det en 
tredjeplats med hans längsta 
stöt hittills 8.23.           ���

Robin Johansson vann Sävedalsspelen

ÄLVÄNGEN. Äntligen en 
seger för ÄIK! 

Efter en tung vår-
säsong med sju raka 
förluster, kom sent om 
sider första vinsten i 
det åttonde försöket.

1-0 mot serieledande 
Semberija var överras-
kande, men inte oför-
tjänt.

Snacka om ett snabbt led-
ningsmål! Matchuret hade 
inte passerat 
ett varv innan 
bollen ham-
nade i gäster-
nas målbur, 
inprickat av 
Ali El-Refaei.

Att slå serieledarna var ju en 
fin fjäder i hatten. Hade samt-
liga spelare i tidigare matcher 
visat samma gnista som kvällen 
före pingstafton hade troligen 
det skamliga bottenläget sett 
gynnsammare ut. Det var dom 
svettiga tröjornas kväll!

Med lite tur och skärpa 
kunde faktiskt segern blivit 
något mål ytterligare. Efter 
paus hade ÄIK ett par giftiga 
tillbud, som var nära att slinka 
förbi gästernas målvakt, men 
trots öppet mål ville bollen 
inte över linjen.  

Semberija hade också 
några gyllene tillfällen. Hade 
inte ÄIK-målvakten  Johan 
Wester visat sådan säkerhet 
mellan stolparna, kunde ett 
flertal bollar letat sig in bakom 
den reslige keepern.

Betyget till 
samtliga ÄIK-
spelare denna 
afton var med 
beröm  god-
känt.

– Skönt, nu 
blir pingsthelgen lite angenä-
mare, förklarade man i ÄIK-
kabyssen efter den svettiga 
tillställningen.

Älvängen slog 
serieledarna

– Årets första seger kom på Älvevi

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Målvakten Johan Wester (t v) och målskytten Ali El-Refaei 
kom i blickpunkten då ÄIK tog sin första vårseger mot Sem-
berija med 1-0. 

FOTBOLL
Div 5 A Göteborg, fred 29/5
Älvängens IK – Semberija 1-0 (1-0)

med Catrine Aronsson bra koll på händelserna i mittens rike.

Nr 17 Michaela Berntsson satte läckert 1-0 i matchminut 17. 
Fy sjutton att inte det fick bli ett segermål.


