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ALAFORS. Basketbollen 
är åter i luften.

Under förra veckan 
arrangerades sommar-
basket i Ledethallen.

– Det finns många 
lovande ungdomar i 
vår kommun, säger Ale 
Basket eldsjäl och till-
lika kassör, Lennart 
Blomster.
Ale Basket förfogar över fem 
ungdomslag på såväl flick- 
som pojksidan. Lägg därtill 
basketskolan så förstår man 
att återväxten är god.

– Nytt för den här säsong-
en är att vi kommer till spel 
med ett damseniorlag i divi-
sion 3. Våra unga tjejer måste 
ha ett mål att sträva mot, säger 
Lennart Blomster som natur-
ligtvis fanns på plats i Lede-
thallen där sommarbasketen 
ägde rum hela förra veckan.

– Det är en bra uppstart på 
säsongen och ett sätt att locka 
nya spelare till klubben. Alla 

är välkomna, säger Lennart.
När lokaltidningen 

kommer på besök är det 
Marcus Lenngren som 
håller i träningen. Den före 
detta Gothiaspelaren är också 
tänkt att ingå i ledarstaben 
runt damlaget.

– Han är otroligt duktig 
och vi hoppas kunna dra nytta 
av Marcus tjänster som hjälp-
tränare, förklarar Blomster.

Herrarna kommer att åter-
finnas i division 4 och i likhet 
med damerna startar serie-
spelet i slutet av september.

– Jag tycker att det andas 
optimism i föreningen. Ett 
ständigt problem är dock le-
darrekryteringen och bris-
ten på träningstider. Förut-
om Ledethallen har vi också 

några pass för de allra yngsta 
i Älvängens lilla hall, berättar 
Lennart Blomster.

Första helgen i september 
planerar Ale Basket för sin 
traditionella camp med in-
fluenser från externa ledare.

– Tidigare har vi haft besök 
av bland andra Jonas Fre-
driksson. Det handlar om 
att ge våra egna ledare tips 
om nya träningsmetoder. 
Vår camp brukar vara väl-
digt uppskattat och är ett bra 
sätt att ytterligare stärka sam-
manhållningen i Ale Basket, 
avslutar Lennart Blomster.

HÅLANDA. Musikfesti-
valen på Mauritzberg 
under midsommarhel-
gen blev en succé.

Nu planeras det för 
en värdig säsongsfi-
nal.

Nu på fredag arrang-
eras Taube i Ligurien 
med Mikael Samuel-
son och Mats Berg-
ström i rampljuset.
Något annat än fullt hus på 
Mauritzbergs Kvarn är inte 
att räkna med när Mikael 
Samuelson och Mats Berg-
ström intar scenen på 
fredag. Ett hundratal bil-
jetter finns till försäljning 

låter arrangören meddela.
Mikael Samuelson är en 

mycket respekterad ope-
rasångare och en välkänd 
Bellman- och Taubetolka-
re. Mats Bergström är en 
internationellt erkänd gi-
tarrist med en bred reper-
toar.

– En förutsättning för att 
kunna erbjuda sådana här 
artister är förstås att pu-
bliken kommer. Det skulle 
vara väldigt roligt om fler 
alebor hittar hit. Detta är 
ett gyllene tillfälle med ett 
program som säkert tilltalar 
många, säger Johan Dahl-
bäck.

JONAS ANDERSSON

Trubadur:  Thomas & David
DJ Hebbe • Rättigheter • Servering • Entré: 100 kr • Leg: 18 år

27 AUGUSTI,  KL 21:00
FURULUNDSPARKEN,  ALAFORS

SENSOMMARFEST 
I FURULUNDSPARKEN!

Innan hösten knackar på dörren vill vi bjuda in dig till en riktig utekväll i vår vackra folkpark

Varmt välkomna
önskar AIF´s herrlag 

i samabete med:
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VARMT
VÄLKOMNA!

VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Sommarfinal på MauritzbergEldsjäl som hoppas på blomstrande tiderhoppas på blomstrande tider
– Basketsäsongen har dragit igånggen har dragit igång

I LEDETHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Baskets PR-ansvarig, Jonas Forsberg, lämnar över en skylt som får symbolisera nystar-
ten av klubbens damlag. Lennart Blomster tar tacksamt emot gåvan.

I förra veckan arrangerades 
sommarbasket i Ledethallen. 
Unga tjejer och killar fick 
chansen att fila på tekniken.Marcus Lenngren.

Alla hälsas 

välkomna!

Lördag 3 september kl: 11-13 
Grusplanen, Nolängen IP
Pris: 50 kronor per bil
Anmälan via: nolik@hotmail.com

Nol IK bjuder in till
BAGGAGELUCKELOPPIS

 


