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Söndagen den 31 augusti spelades Thorskog Slott Invitational för 
andra året i rad på Ale GK. Tävlingen spelades som en 2-manna 
scramble och 71 par deltog som tävlade om resa till Portugal samt 
ett antal upplevelsepaket på Thorskog Slott. Vädret var perfekt 
och banan i toppskick och meningen är att tävlingen blir årligen 
återkommande. Segrade gjorde Niklas och Tommy Abrahamsson 
(bilden) som fick 62 slag brutto och 58,2 netto.

NOL. Konstgräset har 
använts under hela året.

I lördags var det emel-
lertid dags för offi ciell 
invigning.

Det skedde i samband 
med Noldagen.
Några droppar regn kunde 
inte överskugga den glädje 
som Nol IK:s medlemmar 
kände i lördags. Det var sol i 
sinnet hos samtliga besökare 
när den offi ciella invigning-
en av konstgräsplanen skul-
le ske. Ceremonin utgjorde 
samtidigt startskottet för 
Noldagen.

– Äntligen! Det är så vi 
känner. Till slut fi ck vi vår 
konstgräsplan. Jag vill tacka 
alla ideella krafter som lagt 

ned åtskilliga timmar på fär-
digställandet samt ett tack till 
företag och privatpersoner 
som varit med och sponsrat 
projektet, sade Niklas Mar-
tinsson som höll ett kort an-
förande.

Meningen var att Kultur- 
och fritidsnämndens ord-
förande Isabell Korn (M) 
skulle invigningstala, men 
bandklippningen var redan 
avklarad när hon anlände 
Nolängen, eller Elon Arena 
som anläggningen numera 
heter.

– Det är jätteroligt att vi 
nu har våra fyra konstgräs-
planer i Ale på plats. Vallöf-
tet är därmed infriat. Vi har 
jobbat i fl era år för att få till 
stånd en bra lösning i Nol 
och det har inte varit lätt 

hela vägen. Förhoppnings-
vis kan den här investering-
en innebära att klubben får 
möjlighet att växa, sade Isa-
bell Korn till lokaltidningen 
och tillade:

– Jag måste än en gång få 
tydliggöra hur klockrent det 
är att jobba tillsammans med 
föreningslivet.

Noldagen bjöd på fot-
bollsmatcher under hela 
dagen, lotterier, upplåsbar 
rutschbana, korvgrillning 
och mycket mer därtill. 
Klubbens herrseniorer satte 
en värdig punkt på arrang-
emanget genom att besegra 
Finlandia i seriefi nalen i 
division 6D Göteborg med 
hela 6-1.

JONAS ANDERSSON

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

HANDBOLLSSKOLA
Flickor och pojkar födda -07 & -08.
Lördag kl 11.00-12.30 i lilla hallen  
i Nödingeskolan

MINIHANDBOLL
Flickor och pojkar födda -05 och -06 
Onsdagar kl 17.00-18.00 i Ale Kulturrum

HANDBOLL
Flickor och pojkar födda -04
Måndagar kl 17.00-18.15  
i Ale Kulturrum
 
För övriga åldersklasser:  
www.laget.se/nodingesk

ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT TRÄNA

NYFIKEN PÅ  
HANDBOLL?

Caddy Skåp Proline TDI 75 hk från 
134.000:– exkl moms (ord. pris 
från 139.000:–) eller 1.350:–/mån*

Besök nya mobilanpassade volkswagentransportbilar.se

Caddy Proline
Ekonomilyx.

1352:- exkl. moms. 

KAMPANJPRIS PÅ LASTHÅLLARE

Bränsleförbrukning Caddy Skåp vid blandad körning från 4,9 l/100 km, 129 g CO2/km. Bilab Finans Leasing exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta. Erbjudandena gäller vid köp av ny bil mellan 2014-05-
01 och 2014-08-31 eller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna är extrautrustad.

BILAB DEAL!Dragkrok, Farthållare, CD-stereo, Bluetooth, Höjdinställbart säte.5.900:-

Tel förs: 0303-62 090, www.bilab.se
Öppet: mån-fre 9-18

Butiken öppen
mån 7-20

tis–fre 7-18

Utmarksv. 20, 442 39 Kungälv • evidensia.se • 0303-184 00

Måndagar kl 17-20
= vaccineringskväll

(tidsbokning)

Öppen mottagning mellan 8-10 
måndag - fredag, övrig tid tidsbokning

OBS! I september byter vi växel. Skulle det någon dag inte 
gå att komma fram på vårt ord. nummer är ni välkomna 

att ringa 0708-250914.

Vi fortsätter succén med

SKEPPLANDA. Trots att 
tre omgångar återstår 
är guldet redan bärgat.

I lördags säkrade 
Skepplanda BTK serie-
segern i division 2.

Nu väntar ett spän-
nande kval som avgör 
om det blir avancemang 
eller inte.

Skepplanda har visat sig vara 
totalt överlägsna i division 
2 Västergötland södra. Mot 
bottenlaget Alingsås KIK 
kom fjortonde segern för sä-
songen. 6-0 talar sitt tydliga 
språk.

– Vi var numret större 
än våra motståndare i den 
här matchen, förklarade en 
segerrusig SBTK-tränare i 
Stig Persson efter slutsig-
nalen.

– Det är en speciell till-
fredsställelse som infi nner 
sig när man har vunnit en se-
rie. Vi har kämpat hårt hela 
året, men att det skulle gå 
så här bra vad det nog ingen 
som trodde i våras, säger Stig 
Persson.

Samtidigt som SBTK 
körde över Alingsås så spela-
de tvåan och trean i tabellen, 
Lödöse/Nygård och Borås 

GIF, oavgjort på Tingevi 
(1-1) vilket medförde att 
guldvrålet kunde bryta ut på 
Forsvallen.

– Om ett lag vinner en 
serie så skulle det automa-
tiskt innebära uppfl yttning. 
Det är min uppfattning. Nu 
är det inte så utan för vår 
del blir det kvalspel senare i 
höst. Vi kommer att få möta 
Mossen och Stenungsund. 
Vi är tre lag som gör upp om 
två platser i ettan, förklarar 

Stig Persson.
Vad tror du om chan-

serna till avancemang?
– Svårt att säga. Det kom-

mer att bli tuffa matcher. Det 
gäller att ha lite fl yt. Vi har 
gjort en väldigt bra säsong så 
här långt och förhoppnings-
vis kan vi konservera vår fi na 
form, säger Persson.

Närmast väntar borta-
match mot Kindaholm på 
lördag.

JONAS ANDERSSON 

Thorskog Slott Invitational 
på Ale Golfklubb

Guldet bärgat
Skepplanda BTK:s 
damer har säkrat 
seriesegern i divi-
sion 2 Västergöt-
land södra. Senare 
i höst väntar 
kvalspel som 
avgör om det blir 
uppflyttning till 
ettan. Lotta Hille-
bjer och hennes 
lagkompisar går 
en spännande tid 
till mötes.

Arkivbild: Allan 
Karlsson

Bandklippning av det mer udda slaget symboliserade den officiella 
invigningen av konstgräsplanen i Nol. Det var spelarna i Boll & lek 
som höll i saxarna.

Niklas Martinsson invignings-
talade.

Konstgräset 
invigt i Nol


