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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/
Ronny Andersson                            96
2. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson        90
3. Conny Törnberg/Åke Wänström 88
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 87
5. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch    86

Fre 19 april kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Balltorp

Lör 20 april kl 12.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Skoftebyn

Lör 20 april kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Grebbestad

Lör 20 april kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Bosna

FOTBOLL I ALE

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och våra moderna 
räddningsbåtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli medlem, så bidrar du 
till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om 
du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp – även när sjön ligger spegelblank. 
Läs mer på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

Festlig handbollsavslutning
ÄLVÄNGEN. Ale Hand-
bollsförening avslutade 
säsongen med en fest-
lig fredagskväll.

I mixade lag, fl ickor 
och pojkar, gamla och 
unga, tävlades det om 
pokaler.

– En lyckad tillställ-
ning som präglar 
föreningen där just 
glädjen till handbollen 
står i centrum, sa en 
nöjd ordförande Kent 
Hylander.

Under ledning av den 
populäre och spektakuläre 
domaren Günther (Chris-
tian Kjellberg) arrangerade 
Ale HF en avslutningsturne-
ring i Älvängens kulturhus. 
Totalt förfogar föreningen 
över 15 lag och 109 aktiva 
spelare, där de yngsta ägnar 
sig åt boll och lek (2-6 år 
gamla). De yngsta lagen 
som spelar seriespel är födda 
2002-2003. Föreningen har 
växt stadigt sedan starten 
2006.

– Vi har hittat vår grej, där 
det ska finnas plats för alla 
som är intresserade av hand-
boll. Något elittänk har vi 
inte, men självklart vill vi att 
våra lag ska lyckas så bra som 
möjligt. Ale HF har blivit 
som en familj, där vi priori-
terar trivseln och gemenska-
pen, säger Kent Hylander 
som kvällentill ära fick agera 
speaker.

Det kunde behövas, då 
Günthers domslut inte alltid 
var så lätta att förstå...

En höjdare att få avsluta säsongen med att höja en pokal. 
Emil Eliasson ser ut att gilla det.

Linus Björklund fyrade av kanonen i Linus Björklund fyrade av kanonen i 
fi nalen. Det bar hela vägen!fi nalen. Det bar hela vägen!

Det blev många matcher i Älvängens kulturhus, men stäm-
ningen var på topp under hela turneringen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


