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Välkomna!

PÅSKAFTON 7/4
vid Lödösehus (Lödöse museum)

Brasan tänds 20.00
Fyrverkeri 21.00

Sponsorer: ICA Matkassen Lödöse, Lödöse Åkeri, SnickarCarlsson, 
Nygårds stängsel och smide, Edet Värdshus

Nygård/Lödöse Intresseförening

PÅSKFIRANDE
MED PÅSKBRASA

I sista seriematchen för den här säsongen blev det ytterligare en vinst för Ale Baskets U14-
lag. Varberg besegrades på bortaplan med siffrorna 57-40. Seriesegern för våren var redan 
klar och med hjälp av vinsten från höstsäsongen blev det slutligen 17 vinster och en enda 
förlust. Ett imponerade resultat med tanke på att många i tjejerna i laget är både ett eller 
två år yngre än sina motståndare. Innan säsongen är över väntar två cuper och slutspel i 
Final Four. Givetvis hoppas vi på nya framgångar där. I laget spelar: Emma O, Ida S, Estefania 
V, Ebba O, Marielle M, Rebecca C, Matilda O, Sara L, Louise S, Emilia B, Lina B, Alexandra S, 
Linda K och Elin A (ej med på bild).

Ale Basket U14 vann serieepilog
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Och damerna är på väg upp i division två
ALAFORS. Efter två vinster 
i helgens matcher mot Läng-
hems Basket och GKIK är Ale 
Baskets damer på väg upp i di-
vision två. Det krävs seger över 
Kullavik i årets sista seriematch 
nu på onsdag, men inte ens då 
är det säkert.

– Det är en unik situation. Vi 

hamnar på samma poäng som 
Varberg. Vi får se vad förbun-
det säger, menar Ale Baskets 
Lennart Blomster.  

Ale Basket – GKIK 65-49
Poängplockare Ale Basket: Sofia Moll-
qvist 18, Frida Blomster 10, Ninette 
Cansby 8, Amanda Orlinis 6, Erika 

Tjärnlund 6, Illnaz Mosadegh 5, 
Johanna Forsberg 4, Tanja Kourmadias 
4, Sanna Severinsson 2.
Ale Basket - Länghem 58-43
Poängplockare Ale Basket: Frida 
Blomster 14, Amanda Orlinis 11, Sanna 
Severinsson 11, Illnaz Mosadegh 8, 
Erika Tjärnlund 7, Johanna Forsberg 4.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


