
Ale GK har i vår satsat på 
en Torsdagsklubb som skall 
locka både nya och gamla 
medlemmar till en trivsam 
golfkväll. De flesta på klub-
ben har ju ”sina dagar”; se-
niorer spelar på måndagar, 
damer spelar på tisdagar och 
herrar på onsdagar. Dessutom 
har juniorerna sina speldagar.

Men spelarna som anting-
en är nya i vår klubb, behöver 
kanske en ”fadder” för att 
komma ner i handicap, inte 
har hittat in i klubben, eller 
saknar någon att spela med, 
då finns Torsdagsklubben 
där.

Varje torsdag samlas vi 
mellan 17.30. Vi spelar nio 
hål, men det är inget som 
hindrar de som vill fortsätta.

Du behöver inte anmäla 
dig utan kommer bara upp 
till klubben varje torsdag. 
Som mest har vi varit 18 
personer och det är mycket 
roligt att se entusiasmen 
bland deltagarna. Vi håller på 
hela sommaren.

Hjärtligt välkomna önskar 
Pia Wennergren, Christina 
Mossberg, Kennet Anders-
son och Derek Reason.
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Historiska Normandie
6 dagar i Caen, Frankrike
Best Western Plus Hotel 
Malherbe ★★★★

Namnet Normandie stammar 
från Les Normands som betyder 
”männen från norr” och här hittar 
du spår från vikingatiden i både 
språk, historia och kultur. Missa 
inte ett besök på stadens stora 
invasionsmuseum där du kan åter-
uppleva den historiska D-dagen. 
På en utflykt kan du också utfor-
ska normandernas erövringar på 
den berömda Bayeux-tapeten (31 
km), uppleva Omaha Beach (40 
km) och upptäcka hemligheterna 
i det otroliga Mont-St-Michel-
klostret som är beläget på sin 
alldeles egna klippö (125 km). 

Ankomst:  
Valfri t.o.m. 26/8 2014. 
Turistskatt EUR 1 per person och dygn.

          Hotel Malherbe

Pris per person i dubbelrum

3.449:-
Pris utan reskod 3.749:-

 
 2.099:- 

 1 barn 0-5 år gratis.
 2 barn 6-14 ½ priset.

Upplev Nordtyskland
4 dagar i Neubrandenburg

Hotel Horizont  
I Mecklenburg-Vorpommern med mer än 1000 sjöar finner du det 
vackra naturområdet och några av medeltidens mest betydande 
handelsstäder, som lovar massor av upplevelser i mysig miljö. Hotellet 
ligger idylliskt vid Tollensesee i utkanten av Neubrandenburg.
Ankomst: Valfri t.o.m. 29/8 2014.  
     

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

1 barn 0-5 år gratis.

Paradis vid skärgården
3 dagar i Grebbes tad, Bohuslän

TanumStrand ★★★★

Inbjudan till Bohuslän och till den vackraste 
skärgården i hela Sverige! TanumStrand är 
ett populärt och familjevänligt semestermål 
i Sverige och semesteranläggningen är en 
underbar liten pärla. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-

 
endast 1.799:- 
Ankomst:  
Valfri i perioden 
15/8-31/10 2014. 

1 barn 0-3 år gratis.

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

I samarbete med

 

Avbeställningsskydd kan köpas till. Barnrabatt vid 2 vuxna.

NÖJET KONSERT OCH KUSTNÖJE PRESENTERAR

TORS 24 JULI LYSEKIL
HAVSBADSPARKEN

FRE 29 AUG STENUNGSUND
STENUNGSBADEN CONCERT ARENA

Biljetter: nojet.se, ticnet.se 077-170 70 70

SOMMAR 2014 
ULF DAGEBY  NIKKE STRÖM 

HÅKAN NYBERG  MATTIAS HELLBERG 

HÅKAN SVENSSON  MATILDA SJÖBERG

RICKFORS
RONANDER
HYLANDER

med band

NÖDINGE. Ni kanske kän-
ner igen flickorna på bilden 
från Alekuriren vecka 39 
förra året. Då rapporterade 
vi att OK Alehofs flickor er-
övrat segern i stafett på di-
striktsmästerskapen i orien-
tering. Nu är vårsäsongen 
avslutad, några stafetter har 
de inte sprungit, istället har 
de dominerat i individuella 
tävlingar. Dessa tre flickor 
kammade hem alla delsegrar 
i D10 på Vårserien, en 
ungdomstävling i Göteborg 
på fem deltävlingar.

Elina Reinholdsson och 
Ida Bengtsson vann en 
deltävling vardera och Julia 
Wallberg vann tre. Totalse-
gern i D10 gick därmed till 
Julia Wallberg. Stort grattis!

Även grattis till syskonen 
Alice och Jakob Sunde-
lid som knep hem var sin 
delseger och slutade som 
totaltvåor i klasserna DU2 
och HU2, grattis till Hugo 
Thunberg som kom 2:a på 
en deltävling i klassen H16 

och också till Filip Kling-
berg som kom 3:a på en del-
tävling i klassen H12. Totalt 
har 24 ungdomar från OK 
Alehof genomfört Vårserien 
med minst tre deltävlingar. 

OK Alehofs ungdomar 
har även visat framfötterna i 
andra tävlingar under senvå-
ren. Julia blev distriktsmäs-
tare i sprint, i klassen D10 
och nu senast på sommar-
landssprinten som avgjordes 
på Skara Sommarlands 
nöjespark var det Idas tur 
att vinna följd av Elina som 
kom 8:a och Julia som 20:e. 
Det är inte illa i ett start-
fält på över 100 tävlandes 
i klassen D10 tillresta från 
hela riket!

I nöjesparken var det inte 
bara D10-flickorna som 
trivdes. Alfred Johansson 
kom 15:e i klassen H10. 
Totalt hade OK Alehof nio 
ungdomar som tävlade och 
efter avslutat tävlande åtnjöt 
nöjesparkens attraktioner i 
full sommarvärme. Tävling-

en som arrangeras årligen 
slog i år deltagarrekord med 
3 200 orienterare, mestadels 
ungdomar.  
Nu går OK Alehofs ung-
domar på sommarlov. De 
har tränat på tisdagar sedan 
mars månad på Dammekärr. 

Det har varit 35-40 ung-
domar per träning. Många 
längtar nog till mitten av 
augusti då OK Alehofs ung-
domsträningar drar igång 
igen.

Fredrik Sturesson
OK Alehof

Torsdagsklubben håller igång på Kungsgården i Alvhem hela 
sommaren.

Nytt för i år – Torsdagsklubb på Ale GK

Fina framgångar 
för OK Alehof

Elina Reinholdsson och Ida Bengtsson vann en deltävling varde-
ra och Julia Wallberg vann tre och därmed totalsegern i Vårse-
rien klass D10.

Hjälp oss 
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.


