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Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

www.ale.nu

RÄDDA
VÅRDCENTRALEN

I NÖDINGE!
Vi vet att privata 
vårdcentraler
fungerar

Kajsa Nilsson
Regionpolitiker från Nödinge

t

m.lifeclub.se

Låt oss inspirera dig med att fortsätta 
träna under hela sommaren

Träna så mycket du vill hela våren och sommaren 

för endast fjorton kronor per dag tom 15/8. 

Betalas kontant från det datum du börjar träna. 

Erbjudandet gäller tom 30/6-11

Vi har öppet som vanligt hela sommaren för att kunna 

ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas

14:-dag

**

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

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

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

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

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

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

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)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Träna, sola och bada hel sommaren!

Chansa inte på att det blir bra väder, 

hos oss är det alltid 100% sol.

ger dig allt för endast

i månanden under hela sommaren *
* Sommarmånaderna betalas kontant, där efter från 31/8, 
349:-/mån med 24 månaders trygghetsavtal eller 449:-/mån 
med 12 månaders basavtal 
Erbjudandet gäller tom 31/7-11
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*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

 **Gäller endast på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

Helgen 29 april-1 maj 
arrangerades Skövde Basket 
Cup och Ale Basket repre-
senterades med tre lag. En 
cup med totalt 144 lag från 
Sverige och Norge.

Cupen inleddes med 
gruppspel där F-95 mötte 
Höganäs, Arvika och Kulla-
vik. Efter två förluster och 
en seger gick de vidare till 
B-slutspel och match mot 
Varberg. Ale gjorde en fin 
match med ett spel som 
började stämma mer och 
mer och gick som segrare ur 
matchen med 44-20. 

I B-finalen väntade sedan 
norska laget Höybråten 
BBK. En tuff match där Ale 
snabbt fick ett litet övertag, 
men där lagen sedan följdes 
åt genom hela matchen. Ale 
var dock det starkaste laget 
denna dag och vann tillslut 
med 32-28 och tilldelades 
sin första pokal någonsin i 
cupsammanhang.

I laget ingick: Julia 
Andersson, Victoria 
Erlandsson, Linda Hum-
merhielm, Isabelle 
Johansson, Tanja Kour-
mandias, Elina Kuusinen, 
Malin Olsson, Matilda 
Sahlback/Nilsson, Emma 
Tjärnlund. 

Ale baskets P97 hade i 
gruppspelet matcher mot 
Ammerud Basket och Lobas, 
de sistnämnda som till slut 
blev tvåa i turneringen. Två 
förluster ledde då till B-slut-
spel även för pojkarna, vilket 
innebar match mot Höybrå-
ten BBK och en knapp seger 

med 24-23.
I B-finalen stod de mot 

Arvika Basket vilket blev 
en mycket tuff och jämn 
match. Med bara sekunder 
kvar ledde Ale med en poäng 
och alla trodde segern var i 
hamn, men förlorade bollen 
vid egen korg när det bara 
var två sekunder kvar och 
Arvika lyckades lägga i den 
och besegra Ale med 27-26. 

I laget ingick: Oscar och 
Erik Wallhagen, Nima 
Meryoh, Jesper Olsson, 
Robert Hummerhielm, 
Rasmus Baggersgård, 
Axel Kamne, Angus Lund, 
Muhammad Shahriyari, 
Tobias Fransson, Filip 
Djuric.

Ale Baskets F98/99 lycka-
des komma till A-slutspel. I 
gruppspelet mötte tjejerna 
Högsbo basket, Böler basket 
från Norge och Uppsala, de 
sistnämnda som senare spe-
lade en jämn cupfinal mot 
Arvika och slutade som tvåa 

i turneringen. Uppsala som 
var för svåra denna gång och 
vann med 21-11. Men med 
två segrar i gruppspelet blev 
det A-slutspel för tjejerna.

Detta innebar kvartsfinal 
och match mot Södertälje 
BBK Vit där tjejerna gjorde 
en fantastisk insats och gav 
dem tufft motstånd, men 
förlorade till sist med 26-21. 
Tjejernas resultat var fantas-
tiskt då alla i motståndarla-
gen var födda 1998 och Ales 
lag består av fyra 98:or och 
åtta 99:or och har en lysande 
framtid framför sig. 

Spelare: Matilda Olsson, 
Alexandra Söderlind, 
Lina och Emilia Bengts-
son, Rebecca Charlesson, 
Linda Karlsson, Marielle 
Melander, Emma Olsson, 
Wilma Löfgren, Estefania 
Valdivia, Ida Slettvold, 
Louise Svensson. 

Tomas & Marie Olsson

Storhelg för Ale Basket i Skövde Basket Cup

Ale basket F-95 vann B-finalen i Skövde Basket Cup som ar-
rangerades förra helgen.


