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SURTE IS IBK
hälsar välkomna till
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på Surte Kulturhus

Motioner inkomna senast 25 april

Under helgen 9-10 
april avgjordes Final 
Four, vilket är slut-

spelet i basketen i västra 
Sverige. Ale baskets tjejer 
födda 98-99 gjorde i höstas 
debut i seriespelsamman-
hang. Höstens omgång gick 
de igenom helt obesegra-
de och även under våren har 
de spelat mycket bra vilket 
ledde till en 2:a placering 

innan det var dags för slut-
spel. Den fina placering-
en i seriespelet innebar att 
de gick direkt till semifinal 
i slutspelet där Lerum stod 
som motståndare. En tuff 
match som slutade i Ales 
favör med 58-41 och final 
väntade mot Varberg.

Ale tog direkt kom-
mandot i matchen och 
tog ledningen. Men lagen 

följdes sedan åt och växlade 
mellan att ligga lika och ha 
ledningen. In i det sista var 
det en hård kamp men Ales 
tjejer fick ge vika och förlo-
rade till sist med 42-37.

Men resultatet är sensa-
tionellt. Det var många år 
sedan Ale basket hade repre-
sentation i Final Four final 
och med tanke på att det är 
tjejernas första år i seriespel 

ser vi med spänning fram 
emot att följa dem framöver. 
Än är säsongen inte helt 
över. Nu väntar cupspel i 
Skövde Basketcup helgen 29 
april-1maj och Göteborgs 
Basketbollfestival 2-5 juni.

Marie Olsson

Sensationell silvermedalj till 
Ale Basket F98/99

Stående från vänster: 
Rebecca Charlesson, Ida 
Slettvold, Louise Svens-
son, Elin Andersson, 
Linda Karlsson, Mariel-
le Melander, Estefania 
Valdivia, coach Niklas 
Svensson. Sittande från 
vänster: Wilma Löfgren, 
Emma Olsson, Emilia 
Bengtsson, Matilda 
Olsson, Lina Bengtsson, 
Alexandra Söderlind.

Vi är många barn 
och ungdomar i 
Nol som gillar att 

spela fotboll och det gör vi 
helst utomhus. På grund 
av dåliga planer så blir fot-
bollssäsongen alldeles för 
kort. Sjumanna planen har 
blivit uppgrävd och mer 
eller mindre förstörd av 
kommunen. Meningen var 
nog att det skulle bli bättre 
men det blev tvärtom. Sju-
mannaplanen som blev 
uppgrävd har fått ett mini-
dike tvärs över. Här samlas 

vatten och det blir geg-
gigt redan vid lite regn. Vid 
vanligt regn blir alla gräs-
planerna snabbt fulla med 
vatten på grund av dålig 
dränering och en massa 
ojämnheter. I Nol har vi 
då endast en grusplan som 
ska delas mellan alla lagen. 
Det blir lite tid för träning 
och spel. 

En konstgräsplan skulle 
göra stor skillnad för alla 
barn och ungdomar i Nol. 
Med en sådan skulle vi 
kunna börja spela tidigare 

på våren och längre in 
på hösten oavsett vädret. 
Säsongen skulle bli längre 
och göra att vi kan hålla på 
med det som vi gillar mest. 
Problemet är att en konst-
gräsplan är dyr. Nol IK har 
inte råd med en sådan plan 
utan behöver hjälp av kom-
munen. Nol IK:s planer är 
i klart sämre skick än andra 
planer i kommunen. Snälla 
hjälp alla fotbollsspelare 
som vill spela boll.
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Gärna konstgräs till Nol

Nu drar Bohus IF igång 

friidrottsträningen 
i Jennylund, Bohus

Alla barn och ungdomar 
6 -14 år är välkomna!

Vi startar 

onsdag 4 maj kl 17.30 
och håller på till kl 19.00

Vi kommer fortsättningsvis bedriva 
friidrottsträning på  måndagar och onsdagar 
kl.17.30-19.00

Vid frågor ring Bohus IF 
kansli 031-98 14 11

Välkomna!

Erbjudandet gäller tom 10/5-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Våra personliga tränare hjälper dig 

att komma i gång till sommaren
Köp ett guldkort så får du ett All inklusive paket:

SISTA MINUTEN
BEACH 2011

Silverkort 1490:-*

Bronskort 999:-*
Gäller endast nytecknade 3 mån.
Lokala avvikelser av träningskort kan förekomma

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT 
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 449:- 12 månaders basavtal

*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

12 månader kontant 3790:- 

*

*All inklusive paket:

149:-

   240:-

 250:-

               Totalt värde  818:-

 Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda, )

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

FRIKORT SILVER

Prova på styrke - grupp - konditionsträning på 

valfri LIFE Health & Fitness träningsanläggning.
Prova på styrke - grupp - konditionsträning på 

valfri LIFE Health & Fitness träningsanläggning.

PERSONLIGTRÄNING
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m.lifeclub.se

Inspirera till 
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Skepplanda BTK  
inbjuder till

RISVEDSRALLYT
för Veteranmoppar

Forsvallen, Skepplanda
Lördag 7 maj

Samling kl. 09:00

Startavgift 100 kr. Sista anmälningsdag onsdag 5 maj
Anmälan: 031-322 41 65  |  moppe@skepplanda.se
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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 12 
april deltog 11 par. Medel var 80 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Conny Törnberg/Åke Wänström 103 
2. Elsa Persson/Rikard Johansson 98
    Ole J Jensen/Torsten Johansson
4. Ingrid Andersson/Ronny Andersson    92
5. Nils Lindström/Stig Christensson   81

– Kommunen har förstört vår sjumannaplan


