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ÄLVÄNGEN. Älvängen-
skolan har ett solida-
ritetsarbete med att 
stötta barnhemmet 
Vida Nueva i Bolivia. 

I torsdags var det 
dags för den årliga 
basaren där barn, för-
äldrar och personal 
deltar.

Totalt inbringade 
arrangemanget 52 936 
kronor – 100 kronor 
mer än i fjol.

Älvängenskolans Bolivia-
basar genomfördes för 28:e 
året i rad. Hela behållningen 
går till barnbyn Vida Nueva i 
Quilla Colla, Bolivia. 

– I barnbyn bor för närva-
rande 58 barn i fem olika hus 
varav ett är uppkallat efter 
oss och heter Älvängenhu-
set. Förra året köptes skol-
uniformer, läroböcker och 
annat som barnen behöver 
för att kunna gå i skolan, säger 
Älvängenskolans rektor Lena 
Strand.

På årets basar såldes blom-
mor, hembakat och loppis-
prylar. Massor av lotterier 
med skänkta priser från fö-
retagarna i Älvängen gav bra 
förtjänst. 

– Vi fick in 52 936 kronor, 
förklarar Lena Strand.

Alla barn på skolan och de 
flesta föräldrar samt far- och 
morföräldrar besökte basa-
ren. Elevrådet passade också 
på att samla in pengar till de 
behövande i Haiti. 

NOL. – Vi kommer igen, 
konstaterade killarna 
i Ahlgrens bilar (3A) 
efter att precis ha 
missat finalen.

Dunkande popmusik 
pulserade ur högtalarna 
och svettiga spelare 
släckte törsten med 
iskallt vatten. 

Uppflugna på ribbsto-
lar och sittande bakom 
bänkar hade publiken 
just fått bevittna första 
delen av finalmatchen 
i innebandy mellan 
Happy Rådjur (4A) och 
Boysen (5B).

Inför den avslutande och av-
görande halvleken i torsda-
gens final rådde en förvän-
tansfull och förtätad stäm-
ning både bland spelarna på 
planen och deras supportrar.

– Vi har fortfarande chan-
sen. Vi kämpar hela tiden, 
uppmanade Ludvig Lund-
kvist i Boysen efter underläge 
med 4-1, något som lagkom-
pisarna Pontus Engemoen 
och Sebastian Löf helhjär-
tat instämde i.

Även detta läsår arrange-
rades Nolskolans innebandy- turnering, en turnering som 

blivit ett 
årligt 
åter-
kom-
mande 
arrange-
mang på 
skolan. 
Match-
erna 
spela-
des efter 
skol-
dagens 
slut, och 
elever 
ställde 
upp med 

stor entusiasm och ett brin-
nande intresse.

– Mycket fair play och 
många leenden trots insläpp-
ta mål, tyckte läraren Martin 
Johansson.

Bland deltagarna kan 
nämnas Careface (5a) som i 
flickklassen besegrade Mar-
tins coolingar (4A).

I killarnas turnering käm-
pade konstellationer som 
Brinnande bollen (4B), Lim-
stift (5A), The Black Tiger 
(3B), Ahlgrens bilar (3A), och 
The Bandy Boys (5A) för att 
nå den eftertraktade finalen. 
Men när samtliga resultat i 
gruppspelet räknats samman 
och semifinalerna avgjorts, 
bestod finalparet av Happy 
Rådjur (4A) och Boysen (5B).

Efter det att musiken tyst-
nat och alla spelarna släckt 
törsten, fick publiken vara 
med om en lika rafflande som 
välspelad andra halvlek. När 
signalen för full tid slutligen 
ljöd stod det klart att Boy-
sens upphämtning inte rik-
tigt räckte hela vägen. Happy 
Rådjur höll precis undan och 
vann med segersiffrorna 5-4.

– Vi är jättenöjda, jubla-
de spelarna i det vinnande 
laget efteråt i omklädnings-
rummet.

The Black Tiger från 3B 
stannade kvar en stund i 
idrottshallen för att träna lite 
extra.

– Nästa år ska vi heta The 
Blue Tiger, deklarerade kil-
larna med siktet redan inställt 
på kommande bataljer.

– Vi kommer också tillba-
ka nästa år, konstaterade spe-
larna i Ahlgrens bilar, sedan 
den värsta besvikelsen lagt sig 
efter deras semifinalförlust.

Dessa förhoppningsfulla 
ord inför framtiden fick bilda 
en lämplig slutpunkt för årets 
upplaga av Nolskolans inne-
bandyturnering.

Ragne Bengtsson

Välbesökt Boliviabasar i Älvängen
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gisela Steen och dottern Moa Ester, 6 år, tillsammans med 
Pia Christensson och sonen David, 6 år, kollade in loppisdis-
ken.

Sandra Melander sålde blommor till Agneta Larsson.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Happy Rådjur gladast av alla
– Vinnare av Nolskolans innebandyturnering

Lyckliga vinnare! Happy Rådjur kammade hem guldet i Nol-
skolans innebandyturnering 2010. Från vänster: Sebasti-
an Kinnander, Julius Hirsch, Marcus Bodehed och Andreas 
Brandt. Sittandes på knä: Filip Larsson.
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Förstärk ditt självfall...

www.klippstudion.se

...lockarna är här

Ord. pr

Kanon-
lockande pris!

3 st produkter

349kr

Priset gäller 3 st produkter. 

Schampo, balsam + valfri 

stylingprodukt

Reservation för slutförsäljning

Ord pris 608:-

Ale Torg � Tel 0303-966 77 
Vardagar 9-19, Lördagar 9-15, Söndagar 11-15

Kaffe & Masarin

• Påsktårtor
• Påskmarsipan m.m.

PÅSKERBJUDANDE!

SNART PREMIÄR!
..för vårt nya konditori i Älvängen 

(f.d. Älvbrinkens). Måndag 12 april har 

vi laddat upp med fi na erbjudanden!

Domaren Ragne Bengtsson blåser igång en av 
många välspelade innebandymatcher i Nolskolans 
idrottshall.


