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ÄLVÄNGEN. Veteran-
crossträffen på Para-
disbanan har slagit rot 
ordentligt.

Nu var det femte 
året i rad som arrang-
emanget genomfördes.

Ett 40-tal åkare med-
verkade i årets upplaga.

Lördagen den 21 maj var det 
åter dags för Veterancrossträff 
i Älvängen. Sol och vackert 
väder mötte deltagare och 
åskådare.

– Vi hade verkligen tur med 
vädret, bättre förutsättningar 
hade vi inte kunnat önska oss, 
säger Göran Pettersson, en 
av många motorfantaster som 
var på plats.

– Jag vill verkligen ge en 
eloge till Janne Johansson 

från Nol och Johnny Johans-
son från Stenkullen som håller 
ihop det här arrangemanget år 
efter år. Det har blivit en fest-
lig tradition, säger Göran.

Fokus ligger inte på själva 
tävlandet, snarare tillfället 
att få träffas och prata gamla 
minnen. Veterancrossträffen 
är förenat med mycket nos-
talgi.

– Det är verkligen uppskat-
tat och förarna kommer från 
Skåne i söder och hela vägen 
upp till Mellansverige, avslu-
tar Göran Pettersson.

Veterancrossträff 5-årsjubilerade
– Mycket folk kom till Paraadisbanandisbanan
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Allan Karlsson
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det fanns 
många gamla 
fina motorcyklar 
att ta bilder på.

Kuno Karlsson från Bohus med sin gamla Jawa 490.

Hur kan man köra med så gamla cyklar?

Veteranerna i full gång på Paradisbanan i Älvängen.

Golfsäsongen är igång
och det betyder mycket aktivitet 

på golfklubben.

Alfhems Kungsgård 195
Alvhem tel: 0303-33 60 33
Mailadress: info@alegk.golf.se
www.alegk.com
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•  ”Prova på”-golf för dig som ännu inte 
är medlem, varje torsdag i maj och juni,             
start kl 17.00. Alla är välkomna!

•  Pay/Play, korthålsbanan, (även för dig  utan 
grönt kort) 80 kr/senior och 60 kr/junior

• 9-håls green-fee vardagar 150 kr
•  Greenfee + lunch 300 kr vardagar            

före kl 15.00

 Välkommen till klubben 
där det händer!

www.laget.se/nodingesk

Nödinge SK Handboll
kallar sina medlemmar 
till ordinarie årsmöte!

Vi möts den 14 juni kl 18 
i Nödinge sporthall

Motioner till årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast 12 juni

Motioner skickas till
nskkansli@gmail.com

Välkomna!

AHLAFORS IF HÄLSAR 
VÄLKOMMEN TILL ÅRETS 
FOTBOLLSSKOLA

När?   Torsdag 16/6, fredag 17/6, måndag 20/6 
samt tisdag 21/6

      Dagen håller på mellan klockan 9 och 12.

Var?    Svenska Stenhus Arena/Sjövallen                  
i Alafors.

Vilka?   Åldersgruppen som deltar i årets 
   upplaga är födda mellan 1999 och 2004.

Hur?   Anmälan görs genom betalning till  
Ahlafors IFs bankgiro 5437-5142   
på 300 kr. I anmälan skriver ni barnets 
namn, personnummer, eventuella 

   allergier samt er mailadress/kontakt-
   uppgifter.

   www.ahlaforsif.se
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Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund
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