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ALVHEM.  På söndag 
är det Öppen golfdag 
runtom i Västsverige.

Både Nödinge Golf-
klubb och Ale Golfklubb 
deltar i arrangemanget.

– Vi riktar oss i första 
hand till dem som inte 
spelar golf idag, men 
som är nyfiken på spor-
ten och som gärna vill 
prova, säger Niklas 
Kindahl, kanslichef på 
Ale GK.

Golfsäsongen har kommit 
igång på allvar och många 
har redan testat svingen i 
Nödinge och på Kungsgår-
den. De som fortfarande står 
i valet och kvalet att börja 
spela golf får ett utmärkt till-
fälle nu på söndag att stifta 
närmare bekantskap med 

sporten.
– Vi ser vår öppna golf-

dag som ett mycket viktigt 
arrangemang. Det är ett bra 
sätt att visa upp vår verksam-
het för sådana som inte tidi-
gare besökt oss, säger Niklas 
Kindahl.

Henning Lundström, 
pro hos Ale GK, kommer 
att ge instruktioner och råd 
till alla nybörjare. Besökarna 
till Kungsgården ges dess-
utom möjligheten att, i säll-
skap med andra intresserade, 
spela ett par hål.

– Det gör man under led-
ning av en fadder, vilket i det 
här fallet blir någon av klub-
bens mer erfarna golfare, 
avslutar Niklas Kindahl.

JONAS ANDERSSON

Öppen golfdag i Alvhem och Nödinge

Henning Lundström, pro på 
Ale GK, kommer att instru-
era de eventuella nybörjare 
som besöker Kungsgården i 
samband med Öppen golfdag 
nu på söndag.

Att de grönvita var i gott slag 
fick de cirka 100-talet besö-
kande runt Tingevi erfara. 
Efter en halvtimmas spel 
hade laget en ohotad ledning 
med 3-0 och hade inte hem-

maförsvaret varit på alerten 
kunde siffrorna stigit ytterli-
gare i höjden.

Efter pausvilan tillkom 
endast ett mål och det ver-
kade som gästerna var nöjda 

med sin insats.
– Men det var främst att vi 

inte tillät dem att sticka upp, 
förklarade Torben som ansåg 
att försvaret på intet sätt lät 
vika ner sig.

Synd att valborgsmässo-
aftonens väder var så dåligt. 
Arrangörerna hade hop-
pats på storpublik då det var 
urpremiär för division 4-fot-
boll på Tingevi.

Lödöse/Nygård kammade 
noll mot Fristad

PÅ TINGEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Tre spelare ur varje lag kämpar om bollen där de grönvita från Fristad vann med 4-0 mot 
Lödöse/Nygård.

LÖDÖSE. Trots en förlust med 0-4 får man lyfta 
på kepsen för en stark insats i division 4-debuten 
på Tingevi. Gästerna från Boråstrakten tillhörde 
toppen i fyran förra säsongen och var ytterst nära 
att ta steget upp i trean.

– Samtliga spelare skall verkligen ha beröm för 
sitt slit där ingen kan framhållas före den andre, 
förklarade en nöjd LNIK-tränare, Torben Christi-
ansen i ösregnet efter matchen.

Bränsledekl: 4,4 – 9,0 l/100 km vid bl. körning. CO2 103 – 208 g/km. (Alto 1,0 – Grand Vitara 2,4). Miljöklass Euro4 – 5. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans & 12 års rostskyddsgaranti. *Gäller t.o.m 10-05-17 och endast nya Suzuki bilar.

FRÅN 89.900:-               NU 96.900:-               FRÅN 119.900:-                FRÅN 129.900:-               FRÅN 219.900:-

MILJÖBILEN ALTO          MILJÖBILEN SPLASH                SWIFT                            SX4                              GRAND VITARA

PREMIÄR FÖR SUZUKI HOS GÖTE CARLSSON BIL AB
Nu slår vi upp dörrarna för Suzuki! Det fi rar vi med riktigt bra priser och erbjudande. Du får möjlighet att bekanta dig med Suzukis hela program och vi bjuder på lättare förtäring.

Erbjudandet gäller endast
ett begränsat antal bila i lager,
så först till kvarn !  

SPECIALPRIS PÅ
SUZUKI SPLASH! 

MILJÖBILAR SKATTEFRIA I 5 ÅR
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Orrekulla Industrigata 12, Hisings-Kärra  www.gotecarlsson.se Telefon  031-570320  Öppet Mån – Fre 9-18  Helgöppet 10 –15 !

Välkommen in och provkör
Göte Carlsson Bil AB har en komplett fullserviceanläggning med stora resuser för att ta hand om våra kunder, köper du 
bil av oss får du gratis lånebil vid service. Vi har servat och sålt bilar i 46 år.

Väljer du att fi nansiera din
 nya Suzuki genom Suzuki 

Finans får du 1,99 % i ränta!*

1,99%
RÄNTA

Invigningsrabatt 13.000:- 
Ord. pris 109.900:- 

NU 

96.900

Välkommen till SjövallenVälkommen till Sjövallen
Svenska Stenhus ArenaSvenska Stenhus Arena
Division 3 nordvästra Götaland
Lördag 8 maj kl 15

Ahlafors IFAhlafors IF      vs  vs    Vänersborgs IFVänersborgs IF

Matchvärd:

ÄLVÄNGEN. En klassi-
ker återuppstår.

På lördag avgörs 
Älvängenloppet för 16:e 
gången.

– Vi hoppas på en 
solig dag och många 
deltagare, säger Johan 
Börjesson i Ale 90 IK.

Två bränder kort efter varan-
dra, varav den sista totalför-
störde Furustugan, gjorde att 
Ale 90 IK fick lägga krafterna 
på annat än den sportsliga 
verksamheten. Nu har man 
emellertid återhämtat sig 
med en helt ny anläggning 
och ett delvis nytt elljusspår 
i Furulundsskogen.

– Nu är det uppåt igen, 
intygar Johan Börjesson.

Lördagens löparfest i 
Älvängen kan ses som en för-
smak av Göteborgsvarvet två 

helger senare.
– Älvängenloppet är 

utmärkt sätt att vässa formen 
för dem som så känner, säger 
Johan.

Några minuter efter tolv 
går startskottet för täv-
lingsklassen, 10 kilometer. 

Mikael Ekvall från Ström-
stad är regerande mästare då 
han 2007 klockades för tiden 
31.55. Damklassen vanns 
detta år av Karin Schön, IF 
Kville.

JONAS ANDERSSON

Älvängenloppet återuppstår

På lördag arrangeras Älvängenloppet för 16:e gången.


