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VI LEVERERAR OCH MONTERAR!
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   SLUTA 
VEVA!

Vid köp av en vikarmsmarkis
får du köpa motorn för 

endast 900:-
Ord. Pris 2.900:- Gäller oktobber månad.

www.kungalvssolskydd.se

Nu kan du faktiskt göra de mörka tiderna 
ljusare om du börjar på Bäckebol. En mörk 
läshörna? Eller saknar du lite liv i huset? 
Att dessutom få bättre belysning och spara 
energi är väl ingen dum kombination?  

Vår expert Jorma hjälper dig med tips och 
svar på mörka frågor och bättre stämning.  
Fråga om lampor, varmvitt, LED, halogen, 
lumen, lysrör och andra ljusa och mörka 
funderingar. Välkommen! 

Bäckebol ägs och utvecklas av 

mörkret
 Lördag 26/10 kl 11-16 

Lys upp

Visst kan du!

Vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17 
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18
Coop Forum alla dagar 7-22
För övriga öppettider se backebolhomecenter.se

du faktiskt göra de mörka tiderna 
å Bäckebol. En mörk 

I helgen spelade Bohus IF 
pingisherrar sin andra serie-
match och det blev en ny 
seger. Precis som i seriepre-
miären skrevs segersiffrorna 
till 8-3.

I årets hemmapremiär 
ställdes man mot det gamla 
storlaget BTK Linne och 
Bohus IF ställde upp med 
Johnny Sallander, Jonas 
Lundell, Jonas Gustafsson 
och Peter Kornesjö.

Efter de två inledande 
singlarna var ställningen 1-1 
efter att Johnny Sallander 
enkelt vunnit sin match och 
Peter Kornesjö tappat sin 
match efter tre tuffa set. 
Efter detta gjorde Jonas 
Lundell en heroisk insats 
när han vann sin match efter 

att ha legat under med 2-0. 
Jonas prestation smittade av 
sig på Jonas Gustafsson som 
vann sin match med klara 
3-1. 

Kändes avgjort
Redan efter de fyra inle-
dande singlarna kändes 
matchen avgjord och mot-
ståndarna deppade rejält och 
visade dålig attityd. Detta 
kunde inte Bohus IF utnyttja 
helt, utan efter ytterligare 
tre singlar var ställningen 
plötsligt 5-3 till Bohus IF, 
efter att Jonas Lundell och 
Jonas Gustafsson förlorat 
sina matcher och Peter Kor-
nesjö vunnit sin singel.

Nu blev dubblarna avgö-
rande och här visade BIF 

stor moral och karaktär 
genom att vinna båda dub-
belmatcherna, precis som 
i seriepremiären mot BTK 
Mölndal.

Med de dubbla dub-
belsegrarna i ryggen kunde 
Johnny Sallander enkelt 
avgöra hela matchen med att 
vinna sin tredje singelmatch 
för dagen. Johnny vann alla 
sina singelmatcher utan att 
tappa ett set.

– Nu blickar vi fram mot 
nästa match mot storklub-
ben BTK Warta. Med denna 
inledning på serien känner 
vi att vi kan slå vilket lag 
som helst i serien, avslutar 
Johnny Sallander.  

❐❐❐

Ny seger för Bohus IF:s pingisherrar

SKEPPLANDA BTK´S DIV2 DAMER GÖR 
INFÖR KOMMANDE SÄSONG EN 

REJÄL SATSNING!
Glädje och god stämning är några av våra ledord.

Vill du vara med oss på en spännande resa?

 Ring Stig Persson 0707-96 25 00


