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Cat Club:  

PS Live

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 25 januari 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

Entré inkl. buffé: 250 kr. Biljetterna släpps fredag 18 jan. 
Efterinsläpp från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 20 år.

& DJ Pierre

TEATERN, ALE GYMNASIUM
SÖNDAG 10 FEBRUARI KL 18.00
BILJETTER BIBLIOTEKET I NÖDINGE
VUXEN: 250 KR, SCENPASSRABATT 60 KR, UNGDOM 125 KR.
ARR: TEATERFÖRENINGEN I ALE, ABF

DAMMEKÄRR. I onsdags 
kväll gick startskottet 
för årets Kvällscup.

Hela 91 unga skidå-
kare mellan 8 och 20 
år deltog i den första av 
fem deltävlingar, som 
gick i Dammekärr. 

Precis lagom till premiären 
av årets Kvällscup hade fros-
ten kommit och skapade per-
fekta förutsättningar för att 
åka längdskidor. 

– Två nätter innan passade 
vi på att lägga lite ny snö i 
spåren och på tävlingskvällen 
var det runt tre minusgrader. 
De yngsta deltagarna åkte 
ett varv, juniorerna två och 
de äldsta ungdomarna fyra, 
förklarar Mats Persson, täv-
lingsansvarig. 

Tävlingen arrangeras 
av Göteborgs skidförbund 
och sammanlagt startade 
tolv klasser med åkare från 

OK Alehof, IK Stern, OK 
Landehof, Sävedalens AIK 
och Göteborgs SK. 

Någon förstaplats blev 
det inte för hemmaklub-
ben, men andraplaceringar 
blev det desto fler av: Tvåa 
kom Wilma Reinholdsson 
i den yngsta klassen, Elina 
Reinholdsson i damer 9-10, 
David Eriksson i herrar 
9-10, Erik Blick i klas-
sen herrar 15-16 och Sofia 
Johansson i damer 17-20. 

Fjärdeplacering blev det 
för Sanna Eriksson i damer 
13-14, Fabian Lysell i herrar 
9-10 och för Ida Bengtsson 
i damer 9-10. 

Nu på onsdag den 23 
januari har det blivit dags för 
den andra deltävlingen som 
går i Hindås.

I Dammekärr blir nästa 
allmänna tävling söndagen 
den 24 februari då Barnens 
vasalopp går av stapeln. 

– Det har varit fullt i 
skidspåren så gott som hela 
vintern och det är roligt att 
Ale har blivit en riktig vin-
terkommun med det alpina 
i Alebacken och längdåkning 
här hos oss, säger Mats Pers-
son. 

– Fem andraplaceringar för OK Alehof

Kvällscup med fart
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OK Alehofs Alexander Wallberg (längst t.h) kom på nionde plats i klassen herrar 11-12 år. Här 
i jämnhöjd med Kajsa Norman från Sävedalens AIK och Ida Johansson från OK Landehof

Daniel Adolfsson åkte i mål 
på en 14:e plats.

Elina Reinholdsson knep en 
andraplacering.

Fabian Lysell kom på en 
fjärdeplats.

David Adolfsson kammade 
hem en niondeplats.

ALE. Precis som i fjol 
väntar fi nal i GP-puck-
en för hockeytjejerna 
Jennifer Knutsson, 12 
och Anja Björklund, 12 
med laget Team Väster-
götland.

Förra året tog de hem segern 
i GP-pucken. Även 2013 års 
guldpokal kan gå till Team 
Västergötland.

Laget, som består av spe-
lare från hela Västra Göta-
land, gjorde bra ifrån sig i 
grundspelet i Tuve ishall och 
knep en plats i finalen som 
går den 3 februari i Frölun-
daborg.  

Jennifer Knutsson från 
Skepplanda och Anja Björk-
lund från Sålanda spelar 
numera i Trollhättans 
Hockey Club Goblins till 
vardags.

JOHANNA ROOS

– Aletjejerna 
åter i fi nal i 
GP-pucken

Kan ta guld igen

Aletjejerna Jennifer Knuts-
son, 12 och Anja Björklund, 
12 ska återigen spela fi nalen 
i GP-pucken med laget Team 
Västergötland.

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar


