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We wish 
you a Ferry 
Christmas!

Julens festligheter, 
klappar och 

godsaker väntar på 
dig ombord.

* Gäller Stena Danica, avgång kl 9.00 helgfri mån–fre t o m 30/12. 

** 26/11–23/12.

Boka på stenaline.se eller ring 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. 
Du kan också kontakta din resebyrå.

Ta en paus från julstressen och unna dig en festlig dag 

ombord. Här hittar du avkoppling, julig underhållning 

och prisvärd shopping. Passa på att handla julklapparna 

hos Stena Line! Du fi xar alla inköp på samma dag och 

sparar upp till 50 % jämfört med i land. Vi dukar dess-

utom fram ett läckert julbord fr 199:-**, tillagat av våra 

kockar ombord. Hos Stena Line får du bara det bästa 

av julen för endast 99:-*/person. 

GÖTE BORG – FRE DE RIKSHAVN • VARBE RG – GRE NÅ

Danmark
över dagen 

fr99:-*
/person

Bohus IF Fotboll

Spelare sökes!
Bohus IF söker spelare. Vi är en klubb som för närvarande 
håller till i division 7 i Göteborg, men  har som ambition att 
ta steget uppåt i seriesystemet. Vi håller till på Jennylunds 
natursköna anläggning, där har vi en egen grusplan och en 
fantastiskt fin och stor gräsplan. 

Är du aktiv nu eller har varit aktiv, gammal eller ung och känner ett 
sug att spela fotboll under dessa förhållanden? Är du en spelare som 
vill vara med 2-3 ggr/vecka? Då är du välkommen att kontakta 
vårt kansli  på 031 – 98 14 11 för mer information

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

entré spa • aftonsupé • logi • frukost • tema / aktivitet
*erbjudandet gäller 26 - 30 dec / 1 - 6 jan (ej 31:e Nyår)

ett av Sveriges största spa erbjuder 

Mellandags SPA

28 Temahelger under våren
fr. 1305.-/1660.-pp

fr.  1185:-/pp*

God Jul 
&

Gott Nytt År 
- Säg det till alla med en fin 

annons i lokaltidningen
Årets stora julnummer ute 

tisdag 20 december. 
Manusstopp fredag 16/12, kl 12.00

Kontakta oss på: tel 0303-74 99 40
eller mail bjorn@alekuriren.se

kent@alekuriren.se

NÖDINGE. Lördagen den 
17 december avgörs 
Alecupen i inomhusfot-
boll.

Spelplatsen är Ale-
hallen i Nödinge.

Storfavoriter på herr-
sidan är Ahlafors IF 
som jagar femte raka 
inteckningen.

I förra veckan lottades Ale-
cupen, den turnering som 
sätter en definitiv punkt för 
fotbollsåret. 

– Lottningsproceduren 
ägde rum i samband med Ale-
alliansens möte på Forsvallen 
i onsdags, berättar Jan-Erik 
Eriksson i Skepplanda BTK.

Eftersom FC Ale har lagt 
ned sin verksamhet blir det 
två fyralagsgrupper på herr-
sidan. Den första är att be-
trakta som ”dödens grupp” 
där storfavoriterna Ahlafors 
IF får sällskap av hemmaklub-

ben Nödinge SK, Älvängens 
IK och Skepplanda BTK. Ett 
riktigt getingbo minst sagt.

I grupp 2 spelar följaktli-
gen Nol IK, Bohus IF, Alv-
hems IK och Surte IS.

På damsidan är sex lag 
anmälda. Ahlafors IF och 
Skepplanda BTK kommer till 
spel med två lag vardera. De 
två trelagsgrupperna kom-
pletteras med Älvängen res-
pektive Surte. De sistnämn-
da är nykomlingar, där mer-
parten av spelarna har ett för-
flutet i SBTK.

Herrjuniorerna följer 
samma mönster som damer-
na, det vill säga två trelags-
grupper och en direkt efter-
följande final mellan grup-
pettorna. Ale U, Älvängens 
IK och Nol IK lag 1 spelar 
i grupp 1 och i grupp 2 står 
kampen om en finalplats 
mellan Skepplanda BTK, 
Ahlafors IF och Nol IK lag 2.

JONAS ANDERSSON

Ska Ahlafors IF 
ta femte raka?
– Alecupen är lottad
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