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AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

LILLA EDETS IF
LÖRDAG 10 SEPTEMBER

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

Matchvärd
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Scrapbooking baskurs
Skapa ditt eget personliga
fotoalbum. Ta med dina
favoritfoton och gör egna
färgsprakande kollage.
Söndagar jämna veckor kl.10.30–12.30 
Grolanda 4 ggr á 2h 
Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: sön. 25 september
Ledare: Peggy Olausson

Kalligrafi
Lär dig texta vackra kort
och inbjudningar m.m.
Måndagar jämna veckor kl.18.00–20.00
Alvhem 4 ggr á 2h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: mån.19 september
Ledare: Jennie Niklasson

Korttillverkning
Gör egna födelsedagskort,
inbjudningar m.m. i olika tekniker
Onsdagar jämna veckor kl.18-20
Alvhem 4ggr á 2h
Kostnad 400:- inkl. mtrl
Start ons. 21 september
Ledare: Jennie Niklasson

Smycketillverkning
Gör dina egna personliga smycken 
av pärlor och band
Torsdagar ojämna veckor kl.17.45–19.45
Skepplanda 
Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: tors. 29 september
Ledare: Susanne Christensen

Anmälan görs på telefon: 0303-23 77 75 
el. 0704-89 86 16. SENAST 18 SEPTEMBER

Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer 
på första kursavgiften

HÖSTENS

KURSER

VÄLKOMNA!

Vildmarksäventyr
Vi går ut i skog och mark och 
upptäcker naturen tillsammans
Söndagar ojämna veckor 
kl.10.00–12.00
Utgångspunkt Skepplanda bygdegård 
4ggr á 2h
Från 8 år Kostnad 300:-
Start: sön. 2 oktober
Ledare: Meddelas senare

Barngymnastik
Enkel gymnastik med mycket lek.
Måndagar kl.17.00-18.00
Garnvindeskolan 8ggr á 1h
Från 5 år Kostnad 300:-
Start: mån.19 september
Ledare: Marie Jaanson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en
härlig blandning
Söndagar kl.10.00–11.00
4-5 år Kostnad: 300: -
Söndagar kl.11.00–12.00
6-7 år Kostnad: 300:-
Älvängenskolans gymnastiksal
Start: sön. 25 september
Ledare: Therése Johansson och
Lisa Qvarfordt
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KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

������������������������������
�����
������������������������� 
�����!

�"����#$%�����
������ 
�����&�
'�(����������)���� 
������*���		 ��$��

Vi ses!

På de senaste nio omgångarna har Nol IK bara 
noterats för en enda förlust. I alederbyt mot Nö-
dinge visade hemmalaget sin styrka under den 
andra halvleken. NSK hängde inte med i sväng-
arna och slutresultatet blev så småningom 4-0.

Martin Eriksson inledde målskyttet i mitten 
på den första halvleken, men sedan dröjde det 

ända till den 73:e matchmi-
nuten innan Hadi Namro 
kunde öka på till 2-0. Då var 
saken klar! 3-0 fixade Niclas 
Axelsson och den avslutande 
fullträffen krediterades talang-
en Michael Hintze med fyra 
minuter kvar att spela.

För Nödinge har hösten 
varit lite upp och ner. I förra 
omgången mot Hyppeln blev 
det seger med klara 5-0, men 
derbyt på Nolängen vill man 
nog glömma så fort som möj-
ligt.

Nödinge SK i ett försök att få hål på Nols målvakt Niklas Koppel. Det lyckades inte och Nol 
kunde vinna derbyt med 4-0.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Nol nollade Nödinge SK
– Vann derbyt med 4-0
NOL. Nol IK har hittat flytet.

NIK jagar nu andraplatsen i divi-
sion 6 D Göteborg.

I lördagens derby mot Nödinge SK 
blev det vinst med komfortabla 4-0.

Alebor trampade CykelVasan

CykelVasan som avgjordes för en tid sedan lockade cirka CykelVasan som avgjordes för en tid sedan lockade cirka 
8 000 deltagare. Drygt 6 000 av dessa cyklade de nio 8 000 deltagare. Drygt 6 000 av dessa cyklade de nio 
milen mellan Sälen och Mora. Bland dem alegänget be-milen mellan Sälen och Mora. Bland dem alegänget be-
stående av Morgan Ranebjörk, Emil Färdmar, Anna Klang, stående av Morgan Ranebjörk, Emil Färdmar, Anna Klang, 
Lars Johansson, Anders Kohn och Patrik Klang.Lars Johansson, Anders Kohn och Patrik Klang.
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FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Nol IK - Nödinge SK 4-0 (1-0)


