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KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!
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Vi ses!

NOL. Att det spelas fotboll på 
Nolängen tillhör inte ovan-
ligheterna, men i lördags var 
det matcher i oavbruten följd 
från tio på morgonen till tre 
på eftermiddagen. Anled-
ningen var att Noldagen fira-
des med bland annat Knatte-
cup på 5-mannaplanen. Nol 
IK hade inte kunnat önska 
sig bättre förutsättningar, 
solen strålade och tempera-
turen var sommarlik.

Lokaltidningen fanns på 
plats när den första matchen 
skulle gå av stapeln mellan 
arrangörsklubbens P7-lag 
och Älvängens IK dito.

– Det ska bli skoj, sade 
NIK-keepern Emil Chris-
tiansen samtidigt som han 
rättade till målvaktströjan 
och tog på sig målvaktshand-
skarna.

– Min idol är Kim Chris-
tiansen. Det är lite synd att 
han lämnade Blåvitt, ansåg 

Emil innan han tog plats 
mellan stolparna.

Cafeterian höll öppen hela 
dagen för fikasugna åskådare 
och från grillen gick det att 
beställa såväl korv som ham-
burgare.

Noldagen i sommarlikt väder

PÅ NOLÄNGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Emil Christiansen, målvakt i 
Nol IK:s P7, var superladdad 
inför lördagens matcher.

Dags för avspark mellan Nol IK och Älvängens IK P7. Lag-
kaptenerna i respektive lag Sebastian i NIK och Victor i 
ÄIK tillsammans med domaren, Sebastian.

Onsdag 8 sept kl 18.15
Gläntevi

FC Ale – Alvhem

Fredag 10 sept kl 18.00
Älvevi

ÄIK dam – 
Angered United

Lördag 11 sept kl 14.00
Jennylund

Bohus – Surte

Lördag 11 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Skoftebyn

Lördag 11 sept kl 15.00
Nolängen

Nol – Hisingsbacka

Lördag 11 sept kl 16.00
Forsvallen 

Skepplanda – Åsaka

FOTBOLL I ALE

Uppsving för Lödöse Motornostalgiska DagUppsving för Lödöse Motornostalgiska Dag
– Tredubbling av antalet besökarebesökare

Många passade på att fynda. Den här ratten gick för 300 
kronor.

Veteranbilarna stod på rad bakom Lödöse Museum.

En gammal klenod som lockade besökarnas förtjusning.

LÖDÖSE. Vilken folk-
fest!

Lödöse Motornostal-
giska Dag lockade cirka 
1 400 besökare.

– En tredubbling 
jämfört med fjolårets 
arrangemang, säger 
Lena Stammarnäs på 
Lödöse Museum.

Ett soldränkt museiområ-
de välkomnade besökarna 
till den andra upplagan av 
Lödöse Motornostalgiska 
Dag. Fjolårets premiärtill-
ställning lockade knappt 500 
personer, årets arrangemang 
desto fler.

– Vi är naturligtvis jätte-
glada över responsen. Vi hade 
hjälp av LN 70 HC att räkna 
bilar och dess passagerare, 
förklarar Lena Stammarnäs.

Det var inte bara besöks-
antalet som gladde arrangö-
ren, även antalet veteranfor-
don var betydligt fler än i fjol.

– Vi noterade 43 veteran-
fordon förra året jämfört med 
121 i år. Det är positivt och 
ett bevis för att detta eve-
nemang har kommit för att 
stanna, säger Lena.

Kombinationen av fordon, 
retroprylar, dräkttävling och 
musikunderhållning tror 
Lena Stammarnäs är nyckeln 
till framgången.

– Det blir en bra mix av 
olika aktiviteter som lockar 
en bred publik, säger Lena 
som redan har funderingar 
på nästa års arrangemang.

– Då skippar vi förmod-
ligen dansen på Ljudaborg 
på kvällen och tidigareläg-
ger musikunderhållningen. 
Vi har också en förhoppning 
att fordonsparken ska utveck-
las och även omfatta fler ve-
teranmopeder och cyklar, av-
slutar Lena Stammarnäs.

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En rallybil av äldre modell.


