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Din ICA handlare i Lilla Edet…

Finfi na erbjudanden den här veckan 
ifrån både grillen, bageriet och delin. 
Kan varmt rekommendera vår nöt- och 
russinlimpa tillsammans med en skiva 
skepparskinka. Njut av höstens härliga 
dagar och välkommen till butiken!

Patrik med personal

GOTT
FRÅN OSS!

  

 49  90  /kg 

Fläsky tterfi lé 
 Skaraborgs Chark. Av gris.     

     

Från grillen

 Grillad kycklingfi lé 
      

     

  

 99k    /kg 

Från delin

 Skepparskinka 
       Jfr pris 169:00/kg.     

  

 9  90  /st 

 Körsbärstomater 
 ICA. Holland.   250 g.   Klass 1.  

I ask.  Jfr pris 39:60/kg.     

  

 19  95  /st 

Från bageriet

 Nöt- och russinlimpa 
   500 g.     Jfr pris 39:90/kg.     

 Kaffe 
 ICA.   500 g.       Max 2 erbj/kund. 

Gäller även dig som ansöker om ICA Kort idag. 

  

 16  90  /hg 

 B A G E R I  &  C A F É 25k/st

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 2/10-11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

UDDEVALLA. Det jubla-
des hos både vinnande 
och förlorande lag på 
Kamratgården i Udde-
valla.

Hemmalaget IFK 
Uddevalla firade en 
3-0-seger som innebar 
serieseger och avance-
mang till division 2.

Lilla Edets IF kunde 
glatt konstatera att 
kontraktet var säkrat i 
och med IFK Trollhät-
tans förlust mot Velebit.

IFK Uddevalla gjorde proces-
sen kort med gästande Lilla 
Edets IF. Ett heltaggat hem-
malag, som spelade för guld, 
avgjorde matchen redan i den 

första halvleken. Slutresulta-
tet fastställde den förre LEIF-
spelaren, Mats Johansson, i 
den 42:a spel-
minuten.

– En fantas-
tisk känsla att få 
vinna serien på 
hemmaplan. Vi 
har spelat bra 
hela året och inte haft några 
riktiga svackor, strålade Jo-
hansson som var med och 
spelade upp Lilla Edet i di-
vision 3 2007.

Lilla Edet var inför sä-
songen tippade att tillhöra 
toppen. Laget har dock inte 
motsvarat förväntningarna. 
Nu är emellertid kontraktet 
i hamn och LEIF kan ta sikte 
på nästa säsong. 

I lördagens serieavslutning 
gästas Ekaråsen av Lärje/
Angered.

ÄLVÄNGEN. Det var 
morgondagens elitfö-
rare som visade upp 
sig.

I lördags avgjordes 
den näst sista deltäv-
lingen i Westcupen.

Hemmaåkaren Anton 
Gole vann båda sina 
finalheat i klassen 85U.

Efter flera dagars regnande 
var det många som satte ett 
frågetecken för Paradisba-
nans kvalitet. Farhågorna om 
lervälling besannades emel-
lertid inte, underlaget visade 
sig vara helt okej.

– Fina förutsättningar, 
konstaterade ÄMK:s Urban 
Holgersson.

Att Älvbygdens MK förfo-
gar över många framtidslöf-
ten råder det ingen tvekan 
om. En del av klubbens 
talanger fanns på startlinjen 
i helgen.

– Vi startade vår crosskola 
för tre år sedan och respon-
sen har varit god. Intresset 
växer för varje år som går, 

berättar Urban Holgersson.
15-årige Anton Gole är 

definitivt ett namn att lägga 
på minnet. Han åkte ifrån 
sina konkurrenter på Para-
disbanan och vann före 
Robin Nessén, Stenung-
sunds MS.

I den tyngre klassen, 250 
kubik, gick segern till Simon 
Simberg från BMK Udde-
valla. Bästa hemmaåkare blev 
Eric Berndtsson på en tret-
tonde plats.

I 65g och 85g hade ÄMK:s 
förare inget med medaljstri-
den att göra.

Westcupens sista deltäv-
ling avgörs i Alingsås nu till 
helgen.

Jubel i LEIF trots förlust
– Kontraktet är säkrat

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Marcus Olsson hade Lilla 
Edets bästa målchans i 
mötet med IFK Uddevalla, 
men Olsson och LEIF förblev 
mållösa. 
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
IFK Uddevalla – Lilla Edet 3-0 (3-0)

ÄMK:s framtid visade upp sig
– Anton Gole körde ifrån konkurrenterna

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Linus Lindberg var en av hemmaåkarna som tävlade på Paradisbanan i lördags.

ÄMK:s Philip Tilly passerar en av sina konkurrenter.


