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Välkomna
 till en liten privat 
ridskola på landet. 

Vi erbjuder ridning i 
små grupper för både 

barn och vuxna.

www.lundensridskola.se
Tel. 0303-22 40 42
Pernilla med familj

Prova-på-ridning!

20/10 Russinhoppet
Kl 16 med lite

annat kul

21/10 Pay & Jump
+ KM hopp

Lektionsryttare, 
eventuellt även KM 

för privatryttare

Vecka 44 
Höstlovsläger

9/12 Lussehoppet

WWW.AJRK.SE 
ELLER 031-982500

MAIL AJRK@TELIA.COM

Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Hösten 2012

Fredagen den 7 september 
åkte Ale GK på sedvanlig 
hemlig resa med sina sam-
arbetspartners och spon-
sorer. Ett 30-tal deltagare 
fanns med på resan som i år 
gick till Sjögärde golfbana, 
som bjöd på soligt och bra 
väder om än lite blåsigt. 
Segrare och tillika årets 
sponsormästare blev Robert 
Karlsson, (Gekås Byggvaror) 
med Jonas Nyqvist (Lödöse 
Städ) som tvåa och Johnny 
Hagberg (Tingstad Fogser-
vice) på en tredje plats.

Vill du vara med?a
Surte Bandyklubb arrangerar under höstlovet v 44
en 3-dagars bandyskola för dig som är född 00–05. 
Är du tjej eller kille som har fått styrfart på skridskorna och är 
nyfiken på att hantera klubba och boll
då kan detta vara något för dig.

Anmälan: mikael.bjorkestam@surtebandy.se
Uppge namn, ålder och e-postadress
Betalning: postgiro 1550521-7
Sista anmälningsdag: 15 Oktober 2012

Kostnad: 595 kr
-  Träning på is
-  Teori
-  Aktiviteter på barmark
-  Lunch och mellanmål
-  Träningströja
-  Diplom

Målgrupp: Barn födda 00-05
Medlemar i Surte BK och boende i Ale Kommun 
har förtur.
Max antal:  60 st     

www.surtebandy.se

Bandyskola 
29-31 okt 2012

Ale Arena
kl 8.00–16.00

För mer info

www.surtebandy.se

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

Söndag 30 september 15.45 
Ale Gymnasium

Herr div3 Ale HF – Särökometerna HK

Söndag 30 september 17.00 
Älvängens Kulturhus

Dam div5 Ale HF – Tostared

Boll & Lekis 
Startar lördag 6 oktober kl 09.00–10.30

För alla barn mellan 3–6 år i Skepplanda Sporthall

Handbollsskolan 
Startar lördag 6 oktober för alla barn 7–9 år

Skepplanda Sporthall 10.30–11.30
Älvängens Kulturhus 13.15–14.15

Välkomna!

PÅ GÅNG!

Hemlig resa med Ale GK

Var kommer
betalstationerna för
trängselskatt att stå?

www.transportstyrelsen.se

NOL. Derbyt mellan Nol 
och Nödinge blev en 
målfest.

Nödinge höll länge i 
taktpinnen, men hem-
malaget kom ikapp.

– Vid 3-1 trodde jag 
att vi skulle greja det, 
erkände NSK-tränaren 
Bengt Almqvist.

Nödinge ser ut att bli bäst 
av de fyra Alelagen i division 
6D Göteborg. Med tanken 
på klubbens förutsättningar 

med en mycket begränsad 
spelartrupp är insatsen rent 
resultatmässigt en bragd.

Det är inte ovanligt att de 
bara är fyra spelare på vissa 
träningar, det är nästan så jag 
är glad om det kommer sju, 
suckar Bengt Almqvist som 
ändå försöker göra det bästa 
av situationen.

– Ett tag var jag orolig för 
att vi kanske skulle åka ur, 
men uppenbarligen håller 
sexan ingen större kvalité 
längre. Att vi ser ut att bli 
främsta Alelag säger egentli-
gen mer om att Nol och Älv-
ängen verkligen har floppat. 
Jag trodde på dem, men där 

måste något ha gått riktigt 
snett.

Till derbyt mot Nol var 
det som vanligt ont om dug-
liga spelare. Bengt Almqvist 
fick mönstra tre spelare som 
egentligen var skadade och 
inte disponibla.

Killarna ställde upp för att 
de behövdes, annars hade vi 
inte fått ihop något lag.

Armin Duracak inledde 
målskyttet med ett distans-
skott som inte såg helt otag-
bart ut, då det slank in mellan 
benen på Nolkeepern. Hem-
malaget repade snabbt mod 
och notoriske målskytten 
Mikael Hintze kvitterade 

Nol jagade ikapp
– Oavgjort derby på Nolängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Det var ett spelmässigt jämnt derby mellan Nol och Nödinge, men nog trodde många att 
NSK:s 3-1-ledning skulle hålla…

Ons 26 sept kl 19.30
Älvevi

ÄIK dam – 
Lindholmen

Lör 29 sept kl 13.00
Surte IP

Surte – Säve

Lör 29 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Nol

Lör 29 sept kl 15.00
Jennylund

Bohus – Hermansby

Sön 30 sept kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Upphärad

Sön 30 sept kl 17.00
Vimmervi

Nödinge – Bosna

FOTBOLL I ALE strax därpå. Andra halvlek 
hade precis börjat när Vedad 
Arnautovic och Roman 
Stahlman satte tvåan och 
trean för Nödinge.

Glädjen skulle dock visa 
sig bli kortvarig. På åtta 
minuter hade Nol både redu-
cerat och kvitterat, Mikael 
Hintze igen och Viktor 
Snow, såg till att derbyfesten 
blev delad glädje. Nödinge 
är bästa Alelag i sexan på en 
fjärdeplats, Nol femma, Älv-
ängen sjua och Surte IS FK 
är näst sist, men utan risk att 
åka ur.

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS
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www.hjart-lungfonden.se


