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Lasse Karlsson tremåls-
skytt till ingen nytta.

Sista chansen 
för Ale-Surte
NÄSSJÖ. Ale-Surte förlo-
rade nyckelmatchen mot 
Nässjö med 4-3.

Det var ont om superlativer efter Vild-
katternas överraskande plattmatch 
mot ett av seriens jumbolag, Nässjö. 
Ale-Surte var dessvärre aldrig ens 
nära att hota lördagens motståndare. 
Nu går tåget mot Gais på onsdag. För-
lust även där och säsongen är över.
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Beijer Byggmaterial
Åkarevägen 4
446 23 Älvängen

Öppettider:
Mån–fre 06.30–18.00
Lör 09.00–13.00

Köp ett
Marbodalkök
och få vitvaror
för 10000kr.
Vid köp av ett komplett kök för 55000 kr 
från Marbodal får du vitvaror för ett 
värde av 10 000 kr, utan extra kostnad. 
Dessutom fri hemleverans.

Erbjudandet gäller produkter ur Marbodals 
sortiment under perioden 8/2 – 31/3 2010 och 
kan ej kombineras med andra erbjudanden.

0303-74 26 80 | www.aleveterinaren.se | Ledetvägen 3   449 51   ALAFORS
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Skidskytte i Dammekärr

I lördags praktiserades skidskytte i Dammekärr. Elin Gustavsson 
från Nödinge var en av dem som tog tillfället i akt att testa lyckan 
med geväret. Bronsmedaljören från OS i Albertville, Tord Wiksten 
(infälld), hade med sig sin mobila skytteanläggning som gjorde 
succé bland Alehofarna.

OK Alehofs eldsjäl Bengt Börjesson njuter av vin-
tern och hoppas att den ska hålla i sig ett tag till.

NÖDINGE. Skidskytte-
premiär i Dammekärr.

Den satsningen satt 
mitt i prick.

– En annorlunda och 
kul aktivitet, konstate-
rade Bengt Börjesson.
I Dammekärr råder det nu ett 
ljuvligt vinterlandskap. Det var 
längesedan som skidentusias-
terna upplevde en sådan här 
drömsäsong.

– Helt fantastiskt! Det har 
bara varit plusgrader någon 
enstaka dag hittills i år, säger 
Börjesson som hoppas att vin-
tern ska hålla i sig ett bra tag 
till.

I lördags fick Alehof besök 
av Tord Wiksten, som hade 
med sig sin mobila skyttean-
läggning. Wiksten som för 
övrigt tog en bronsmedalj i 
skidskyttestafetten under OS 
1992 i Albertville

– Snacka om professionell 
instruktör, säger Börjesson.

Stora som små pröva-
de lyckan med geverät och 
faktum är att det fanns en hel 
del talanger bland den yngre 
skaran. 

JONAS ANDERSSON

– Den satsningen satt mitt i prickgen satt mitt i prick

NYÖPPNAT!
Grötfrukost & lunch

Jessica med personal hälsar er välkomna!

Mån-fre 8-17
Lör-sön 8-15

RESTAURANG
GRÖNNÄS

Grönnäs, vid E45, (f.d Motel Göta Älv)

KÖKSKAMPANJ • KÖKSKAMPANJ • KÖKSKAMPANJ • KÖKSKAMPANJ

KÖKSKAMPANJ • KÖKSKAMPANJ • KÖKSKAMPANJ • KÖKSKAMPANJ

Upp till 20% rabatt 
på hela sortimentet!

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet

Tala med oss. Det lönar sig!
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99
Besök vår butik: vard 15-18, lör-sön 11-13

ÄKTA THAIMAT 
I SURTE CENTRUM

Mån-tors 11-20
Fre-lör 11-21
Sön 11-20

Göteborgsv 99
Surte Centrum

031-98 03 00

Dagens lunch 70:-
Vardagar 11-14. Inkl dricka, kaffe & kakor


