
ALAFORS. Gruppen Gul 
spelar sin andra raka 
Agata Christieföreställ-
ning just nu.

För er som inte 
hunnit till Pelarteatern 
finns fortfarande chan-
sen.

– Bokning sker via 
vår hemsida och sista 
föreställningen är på 
söndag, hälsar regis-
sören Andreas Henriks-
son.

Det är en minst sagt gedigen 
uppsättning som gruppen 
Gul har givit sig i kast med. 
Efter åtta föreställningar lär 

vila vara välkommet. Pjäsen 
är i tre akter och mordgåtans 
klargörande dröjer.

Bra respons
– Vi har fått en bra respons, 
men jag hoppas att fler tar 
chansen att komma hit. Hela 
ensemblen har lagt ner otro-
ligt mycket tid för att ro det 
här projektet i hamn att det 
vore synd om inte alla som 
gillar teater passar på, säger 
Andreas Henriksson.

Det är bara att hålla med. 
Som vanligt har gruppen varit 
noggrann med såväl helheten 
som detaljerna. Denna gång 
imponeras man särskilt av pe-
rukerna och håruppsättning-
arna. Silverrävarna ser onek-
ligen mycket trovärdiga ut...

Agata Christies Spindelnä-
tet utspelar sig i tidigt 1950-
tal. Allt utspelar sig på herr-
gården Coppelstone Court. 
Överklassfamiljen har en 
säregen buttler, en excent-
risk trädgårdsmästare och en 
styvdotter utöver det vanliga. 
En kommissarie och ett lik 
dyker självklart också upp...
Fotnot: Fler bilder på alekuriren.se
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STORA VIKEN. Den 22 
april arrangerade Alehof 
Aleträffen. Det var den 45:e 
Aleträffen i ordningen sedan 
den första arrangerades 1947 
i Kollanda. Tävlingscentrum 
i år var vid Stora Viken på 
ängen söder om Klädkälla-
rens nybyggnation. 

Klubben uppskattar det 
goda samarbetet med Kläd-
källarens ägare, Peter Lind-
berg, som välvilligt ställde 
platsen till förfogande för 
tävlingen och servade med 
vatten till duscharna. Lika 
positivt var samarbetet med 
Svevia som gav möjlighet till 
parkering på den nyasfalte-
rade, ännu avstängda, delen 
av E45 direkt nedanför 

Klädkällaren. Klubben hade 
ett 80-tal funktionärer på 
plats som såg till att det blev 
att bra arrangemang.

I området mellan Jen-
nylund i söder och Backa 
i norr hade banläggarna 
Rasmus Larsson och 
Anders Lövgärd lagt orien-
teringsbanor av olika längd 
och svårighetsgrad för de 
allra yngsta på kanske 4-5 år 
till de äldsta på dryga 80 år. 
Området, som inte använts 
i tävlingssammanhang på 
över 20 år, är krävande både 
orienteringsmässigt och 
fysiskt. Banorna fick högt 
betyg av deltagarna. Av 
klubbens egna medlemmar 
hade ungdomarna upp till 16 
år möjlighet att delta. 

De bästa resultaten bland 
alehofarna var i respektive 
klass: H14: 5. Douglas 
Fransson-Lee, D12: 7. 
Johanna Wallberg, H12: 
6. Oliver Fransson-Lee, 
H10: 8. Erik Johansson, 
U1: 7. Julia Wallberg, 
U2: 4. Ida Bengtsson, 9. 
Lucas Boström, 10. Linus 
Boström.

Nästa år arrangerar 

Alehof Långdistans-SM i 
orientering i Risveden och 
planeringen inför detta 
hedrande uppdrag pågår för 
fullt. Risveden användes som 
tävlingsområde även förra 
gången klubben arrangerade 
SM i orientering som var 
1980. 

❐❐❐

800 orienterade i Ale

Aleträffen lockade 800 orienterare i olika åldrar.

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50
Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leve
ranser

Vi har

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...Fack������

För tredje året i rad bar 
det av till Tönnersjö GK 
för att starta säsongen med 
ett traditionsenligt läger. 
Allt som allt var det fjorton 
förväntansfulla och golfsug-
na juniorer som deltog på 
årets läger och alla hoppa-
des vi nu på bra väder. För 
efter ett varmt slut på mars, 
och en lika plötslig kall start 
av april, så såg det riktigt 
lovande ut på väderfronten. 
Med runt tio grader i luften 
och inget regn så blev lägret 
även i år en lyckad tillställ-
ning.

Med minst tre under-
bara rundor benen, säker-

ligen även en och annan 
9-hålsrunda både på stora 
banan och korthålsbanan, 
en del träning och tävlings-
moment så var det fjorton 
trötta ungdomar som sjönk 
ner i sätena för hemresa på 
söndagen.

Vi i juniorkommittén vill 
passa på att tacka alla ung-
domar som deltog för den 
fina inställning och kompis-
anda ni visade under lägret 
och samtidigt passa på att 
gratulera Philip Kock, som 
med minsta möjliga margi-
nal tog hem Ale Spring Cup 
2012 mitt framför näsan på 
Isabelle Alvarsson.

Vi ses i Tönnersjö nästa 
år i gen!

Ale GK
Juniorkommittén

Säsongen igång för Ale GK:s juniorer

Ale GK:s juniorer har startat upp säsongen.

– Stora Viken var tävlingens centrum– Stora Viken var tävlingens centrum

BRIDGE
Vid säsongens sista partävling i 
Alvhem deltog 12 par. Medel var 110 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           137
2. Elsa Persson/Rikard Johansson    132
3. Ole J Jensen/Kjell Andersson    123
4. Stig Christensson/Nils Lindström   120
5. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson
    Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch   117
7. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson   111

Traditionsenligt Träningsläger i Tönnersjö GK

Andreas Svensson och Sofie Arnkil i Pelarteaterns senaste 
uppsättning, Agata Christies Spindelnätet.

Spindelnätet – spänning och 
underhållning på samma gång


