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Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 flickor på planen  samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Preliminära 
speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 07.00-22.30

Söndag 07.00-19.00

Anmälningsavgift: 200:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till skolcupen2011@aleibf.se senast 4/2.
Information och övriga frågor: www.laget.se/skolcupen • Hans Westerlind 0739-027158

Fredag-söndag 18-20 februari i Ale Gymnasium

SKOLCUP
Innebandy

För 14:e 

året i rad

m.lifeclub.se

Vi är glada att få hälsa Abs Showkidz välkomna till Life. 

Abs Showkidz är en pedagogisk sång och dansklass för 

alla barn som gillar show! Terminstart 6 februari 2011.

Boka ditt barn redan i dag:

Begränsat antal platser.

Life medlem: 1190 kr/termin

Icke medlem:1490 kr/termin

För alla barn:

Abs. Showkidz kommer att finnas på följande anläggningar:     

 Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

terminstart  söndagen6  f e b r u a r i2 0 1 1 Hemsida?
 Snabbt och enkelt.
     – Vi hjälper dig!

Exponeringen på nätet blir allt viktigare.
Att alltid vara sökbar och att ge kunderna chansen till
nödvändig information om ditt företag är ett måste.
Är hemsidan gammal och tråkig, eller har du kanske inte
skaffat någon?

Sedan årsskiftet har Alekuriren en lokala IT-avdelning som 
snabbt och enkelt producerar en hemsida efter dina
önskemål. Vår prisidé: 4 900:- (startsida + 4 undersidor).
Har du redan en hemsida som behöver utvecklas hjälper vi 
gärna till. Du kanske vill ha en fi lm om företagets unika
verksamhet på hemsidan?

Lösningen hittar du på www.alekuriren.se

Kontakta gärna våra webbutvecklare redan idag.

Adam Eriksson
0303-333 734

Emil Lindén    
0303-333 736

Björn Amneskog
0303-333 732


