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NÖDINGE. La Liga Cup.
Det är namnet på den 

fotbollsturnering som 
kommer att äga rum på 
sportlovet.

Tisdagen den 10 
februari är datumet som 
gäller i Ale Kulturrums 
idrottshall.

Det var i samband med Nol-
cupen som kompisgänget 
Nicolin Hall Johansson, 
Johanna Leino, Daniella 
Perkhed, Micaela Saarela-
inen och Hanna Sandberg 
fick en idé om att göra en 
egen fotbollsturnering.

– Vi satt på läktaren och 
tittade. Förutom Johanna är 
det ingen av oss som spelar 
fotboll, men Nolcupen gav 
oss helt klart inspiration att 
skapa något på egen hand, 
förklarar Nicolin.

Anmälningstiden gick ut i 
fredags och lottningen ägde 
rum i måndags. La Liga Cup 
är för flickor och pojkar föd-
da 00-01 respektive 98-99. 
Det finns plats för sex lag i 
varje grupp.

– Det spelar ingen roll om 
man tillhör någon fotbolls-
klubb eller inte, vart man bor 
är också oväsentligt. Det här 
är en cup öppen för alla, be-

tonar Daniella Perkhed.
Responsen har varit god 

och förväntningarna är höga. 
Arrangörsgänget kommer 
att bemanna sekretariatet, 
ordna med speakerfunktion, 
tidtagning och så vidare.

– Vi har tagit hjälp av äld-
re fotbollskillar som kommer 
att döma matcherna, berät-
tar Johanna Leino.

Priser kommer att delas ut 

och t-shirts med ”Matchens 
lirare” har Vakna sponsrat 
med.

– Priserna har möjlig-
gjorts tack vare ett anslag 
från Tvärballa Bankomaten, 
förklarar Nicolin Hall Jo-
hansson.

Ale Fritids fältare, Elisa-
beth Persson och Daniel 
Juhlin, har funnits med som 
bollplank för arrangörskom-

mittén. De är imponerade av 
tjejernas engagemang.

– De kompletterar var-
andra på ett väldigt bra sätt. 
Mottot är att alla ska ha 
roligt och det viktigaste är 
inte att vinna. La Liga Cup 
är skapad av ungdomar för 
ungdomar, avslutar Elisa-
beth Persson.

JONAS ANDERSSON

Micaela Saarelainen, Johanna Leino, Nicolin Hall Johansson, Daniella Perkhed och Hanna Sand-
berg utgör arrangörskommittén för La Liga Cup, en inomhusturnering i fotboll på sportlovet.

Fotbollscup på sportlovet

NÖDINGE. Sportlovslediga 
ungdomar erbjuds nu en 
möjlighet att förkovra sig i 
musik och film.

Under tre dagar, ons-
dag-fredag, arrangeras en 
intensivkurs i Ale Kultur-
rum.

Deltagarna får skapa en 
egen låt med hjälp av datorn 

och sedan göra en video till 
sin musik.

Killar och tjejer från 12 
år och uppåt är välkomna att 
anmäla sig till Ale Kultur-
skolas sportlovsaktivitet.

– Man behöver inte 
kunna spela något instru-
ment eller ha någon annan 
förkunskap vad det gäller 

film och musik. Huvudsaken 
är att man är nyfiken, säger 
Pelle Andersson som kom-
mer att agera kursledare.

Första dagen kommer 
ungdomarna att få skapa en 
egen låt med datorns hjälp. 
Dag två filmar deltagarna 
och avslutningsdagen redi-
geras musik och film ihop 

till en musikvideo.
– De som vill kan lägga 

upp videon på Youtube, 
förklarar Pelle.

All utrustning finns på 
plats och ungdomar från 
hela kommunen välkomnas 
till Ale Kulturrum.

JONAS ANDERSSON

Intensivkurs i musik och film i Ale Kulturrum

ALAFORS. Nu kan du 
motionera och samti-
digt bidra så att pengar 
kommer in till Hjärt- och 
lungfonden.

Initiativtagare är Ale 
90 IK.

– Vi skänker fem kro-
nor för varje motionär 
som anmäler sig i Fur-
ustugan, säger kanslist 
Kristina Camp.

I förra veckans nummer av 
Alekuriren kunde ni läsa om 
25-årsjubilerande Ale 90 IK. 
Nu ger sig föreningen in 
som en aktiv part i kommu-
nens uppmärksamhetsvecka 
kring hjärtat. Från och med 
måndag och fram till den 14 
februari skänker Ale 90 IK 
pengar till Hjärt- och lung-
fonden.

– De som kommer till 
Furulund för att promenera, 
springa eller utöva stavgång 

anmäler bara sitt deltagande 
i Furustugan. Några person-
uppgifter behöver man inte 
lämna, utan bara visa sitt 
deltagande så att vi vet hur 
mycket pengar som vi ska 
sätta in till Hjärt- och lung-
fonden, förklarar Kristina 
Camp.

Furustugan håller öppet 
dagtid, men även måndag 
och onsdag kväll. Lördag 14 
februari är det öppet hus.

– Att röra på sig och i 
samma veva bidra med en 
slant till Hjärt- och lungfon-
den är väl suveränt. Vi hopp-
as att aleborna ska anamma 
detta koncept, säger Kristina 
Camp.

Omklädningsrum med 
dusch och bastu är öppet för 
dem som önskar. Ale 90 IK 
ser också till att bemanna ka-
feterian där det går att köpa 
fika till självkostnadspris.

JONAS ANDERSSON

Nästa vecka samlar Ale 90 IK in pengar till Hjärt- och lungfon-
den. Varje person som anmäler sin närvaro i Furustugan bidrar 
med fem kronor till svensk hjärtforskning.

Insamling till Hjärt- 
och lungfonden
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Sälj din bostad med
Ales största mäklare
och få bäst betalt!*

155 bostäder
sålda 2014! Välkomna

till oss!

LARS-ERIK

* Enligt ingivarstatistik

DANIJELA

LÖDÖSE. Tingbergsskolan 
klass 5b är klara för den lo-
kala finalen i Vi i femman. 
Detta efter att ha besegrat 
Sandersdalsskolan i semifi-
nalen. Slutresultatet skrevs 
till 35-18.

Tingbergsskolans elever, 
Tove Hellström och Es-
kil Hansson, har verkligen 
imponerat så här långt i täv-
lingen. Kvartsfinalen mot 
Paradisskolan vanns med 
förkrossande 37-18.

På tisdag väntar final 
mot Strömslundsskolan från 
Trollhättan. Då kommer 
Birk Linde ersätta Eskil 
Hansson som är utomlands. 

Vid lunchtid i måndags 
kom kommunalråden, Inge-
mar Ottosson (S) och Julia 
Färjhage (C), på besök till 
klass 5b. De hade tårta med 
sig och önskade lycka till i 
den stundande finalen.

JONAS ANDERSSON
Tove Hellström och Eskil Hansson är duon som sett till att Ting-
bergsskolan klass 5b tagit sig till den lokala finalen i Vi i femman.

Tårtkalas! Kommunalråden Ingemar Ottosson och Julia Färjhage 
önskade klass 5b lycka till i finalen av Vi i femman.

Tingbergsskolan finalklara


