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Här är hockeyns NÄSTA GENERATION

VARIT MED FÖRUT. Arvid Larsson började träna hockey förra året Pappa Fredrik hjälper till.

Två nya segrar för Wizladies
INNEBANDY: Partille Wizladies 

fortsätter att vinna. I torsdags tog de 
en klar seger mot Kärra, slutresultatet 
blev hela 12–2. Det blev lite tuffare i 
lördagens derby hemma mot Floda. 
Matchen spelades i Lexby och Wizladies 
tog ledningen med 3–0, men 6 minuter 
och 56 sekunder in i tredje perioden 

hade Floda kommit ikapp.
Tack vare en snabb kontring direkt 

på kvitteringsmålet tog hemmalaget 
tillbaka överläget i matchen. Det fort-
satte trilla in bollar i Flodamålet och 
matchen slutade 8–3. Wizladies nästa 
match är på söndag borta mot Lindås.
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i Partillebohallen.

Svenska mästarna på besök!
Måndag 8 december 19:00

IK Sävehof
vs 

Alingsås HK
Biljetter: Allums Information – webbiljett.se

I år anordnar Jonsereds IF sin 
traditionella julmarknad med extra 
mycket härlig julkänsla! Vi kommer 
eftersträva en mysig miljö med 
mycket att se, handla, äta & göra.

Servering av bl.a glögg, risgrynsgröt, 
skinksmörgås, hembakat m.m.

Juldisco för barnen klockan 18-21, 
inträde 20 kr.

Stöd JIF, förboka eller köp din julgran hos oss. 
Fin och tålig rödgran, huggen dagen innan 
julmarknaden. Höjd ca 2 m. Pris 250 kr/st.
För mer info och bokning: jungkalle@gmail.com

6 DECEMBER 2014, MELLAN KLOCKAN 10.00-15.00

Aktiviteter 
som t.ex. 

hoppborg, 
ponnyridning, 

tomte, julpyssel 
och på kvällen 
JULDISCO för 

barnen!

Nu är det dags att lämna 
in förslag och nomineringar 
till 2014 års idrottspris!

KATEGORIER: 

Årets SENIOR
Årets JUNIOR
Årets LAG 
Årets LEDARE

Mejla förslag och motivering till sport@partilletidning.se 
eller skicka brev till Partille Tidning. 
Vi behöver era förslag senast den 11 december.

Märk kuvert 
eller mejlet med 

”Årets idrottare”.

G:a Kronvägen 52E, 433 33 Partille
031-340 24 38. www.partilletidning.se

VEM BLIR ÅRETS 

IDROTTARE?

Partille Tidning
Byt julstress mot julefrid. Handla dina klappar bland julpyntade kullerstensgator, 
pittoreska trähus och mysiga innergårdar. Hela december har vi laddat med 
aktiviteter för både stora och små. Programmet hittar du på alingsås.se/julmys 
eller hos Turistbyrån, 0322 - 61 62 00. God Jul och varmt välkommen!

Äkta julstämning hela december

Läs hela programmet på:

alingsås.se/julmys
facebook.se/kafestaden
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