
VECKA 36         NUMMER 32|28

Fredag 5 sept kl. 18.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 70 kr/person (ord pris 280-300 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen  

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan  

1 timme innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter  
per telefon: 0303-74 21 13
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i Nödinge

SKEPPLANDA. Skepp-
landarallyt blev en blöt 
tillställning.

Ändå valde ett 20-tal 
entusiaster att trotsa 
regnet.

– Jättekul, tyckte 
initiativtagaren Jonas 
Molin.

Regnet vräkte stundtals ner 
när deltagarna i Skepplan-
darallyt gav sig i väg från 
Albotorget med riktning 
mot Kattleberg Airport. Där 
tog Kjell Brattfors emot 
sällskapet och berättade om 
fl ygplatsens tillkomst och 
om de fl ygplan han förfogar 
över. Därefter blev det luft-
gevärsskytte och sedan kon-
körning på fl ygrakan.

– Visst hade det varit trev-
ligare om solen lyst på oss, 
men vi klagar inte. Det är ett 
härligt gäng som har samlats 
och många gamla fi na mope-
der, säger Jonas Molin.

Bland deltagarna syntes 
Tore Ivarsson från Skepp-
landa och dennes son Jim-
my.

– Jag kör en Monark från 
1953. Mopeden hittade jag i 
min farmors hönshus när jag 
var åtta år, berättar Tore.

Även Jimmy körde en mo-

ped som varit i farmors ägo. 
– Det är en Cresent från 

tidigt 70-tal.

Lördagen avrundades 
med soppa på Café Molin.

JONAS ANDERSSON

Tore och Jimmy Ivarsson var två av deltagarna på Skepplanda-
rallyt, ett arrangemang avsett för veteranmopeder.

På Kattleberg Airport utmanades deltagarna i konkörning.

Skepplanda-
rally i blötväder

i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara med och påverka. Som 
företagare erbjuds du att få din logotyp publicerad på en gemensam helsida i 
Alekuriren vecka 42, 2014 när du sätter in 500 kr eller mer på Ale Lions clubs 

bankgiro, senast 2 okt 2014
Det går givetvis att sätta in pengar efter datumet, insamlingen pågår året ut.

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen ”Världens Barn”

Bästa företagare
inom Ale kommun!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen

För mer info: www.varldensbarn.se
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