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* SEAT Prislån 36 mån, 30% kontant, 45% restskuld, rörlig ränta STIBOR 90 dagar 07-03-26, uppl. och aviavgift (autogiro) tillkommer (eff. rta 6,56%).  SEATs finansieringslösning för dig som privatperson. 
Du väljer den SEAT-modell som passar just dina behov och betalar 1% av bilens pris per månad. Enkelt, tryggt och bekvämt! Välkommen till din SEAT-återförsäljare så berättar vi mer.  

SEAT Ibiza 1,4 Sport 85 hk. Blandad körning 6,5 l/100 km, CO2 155 g/km. Miljöklass 2005. 2 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti samt SEAT Service® Mobility. 
Bilen i annonsen kan vara extrautrustad. Erbjudandet gäller ett begränsat antal lagerbilar av modellerna SEAT Ibiza 1,4 Sport  85 hk och SEAT Cordoba 1,4 Sport 85 hk. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

Förverkliga din bildröm i sommar!
Provkör 

innan 13 maj! 
Vinn sommarens

hetaste solglasögon,
värde ca 1.250 kr

Drömmer du om att möta sommaren i en helt ny och 
fräsch bil? Då är SEAT Ibiza bilen för dig. Den är full av
energi och entusiasm, något som kommer smitta av sig på både 
dig och din omgivning. Just nu finns SEAT Ibiza 1,4 Sport för 
omgående leverans hos din återförsäljare. Provkör redan idag 
och upplev känslan av upprymdhet – till ett pris som är 
nästan oslagbart! 

SEAT Ibiza 1,4 Sport

från 118.500 kr 
eller 1.185 kr/mån*
Rikligt utrustad med bl.a. helautomatisk klimatanläggning, 
5 dörrar, ESP, ABS, 16" lättmetallfälgar, sportratt i läder, 
sportstolar, 4 krockkuddar, fjärrstyrt c-lås och elhissar fram.

GÖTEBORG. Det blev 
guld i skol-VM i inne-
bandy när Sverige 
representerades av 
Mimers Hus i Kungälv. 

Laget består av flera 
tjejer från Ale vilka det 
gick mycket bra för. 

Angelica Andreas-
son från Ale IBF utsågs 
till den mest värdefulla 
spelaren och Surte-
bekantingen Malin 
Eriksson kan titulera 
sig som skyttedrott-
ning.

Det var ett lyckligt gäng spe-
lare och ledare som var på väg 
hem genom Tyskland när Ale-
kuriren fick tag i dem på tors-
dagen. 

– Det har gått förvånans-
värt bra med tanke på att vi 
bara tränat tillsammans två 
gånger, säger lagets tränare 
Ewa Widell.

Det första VM:t för skol-
lag någonsin gick av stapeln 
i Brno i Tjeckien. Sveriges 
lag bestod av tjejer som går 
innebandyprofilen på Mimers 
Hus i Kungälv. De kommer 
från fem olika klubbar i Ale, 
Kungälv och Stenungsund. 
Men det märktes ingen riva-
litet trots att inte alla kände 
varandra så bra.

– Det har varit en jätterolig 
vecka där man har fått träffa 
många nya tjejer, berättar 
Angelica Andreasson, 17, 
från Ale IBF.

Laget hade ett lätt grupp-
spel där de vann samtliga mat-
cher, några med stor målskill-
nad.
– Vi spelade mycket bra inne-
bandy och de första mat-
cherna var ganska lätta. Svå-
rast var 4-2-segern mot Fin-
land i gruppspelet, säger Ewa 
Widell.

Mimers Hus gick till slut-
spel som gruppvinnare och 
med 35-4 i målskillnad.

 Men det var ändå roligt 
att se de andra lagen som inte 
spelat så mycket innebandy 
innan, fortsätter Ewa Widell. 
Holland bestod av landhock-
eyspelare, de utvecklades jät-
temycket under turnering-
en och var ett helt annat lag 
mot slutet.

Final mot Finland
I finalen väntade Finland igen 
och Sverige låg risigt till mot 
slutet av matchen. Sverige 
hade mycket av spelet men 
Finland var effektiva och 
gjorde mål på sina chanser. 
Med tre minuter kvar tog fin-
skorna ledningen med 3-2.

–Det var första gången vi 
ledare gick in och coachade 
på allvar, säger Ewa. Innan 
hade det gått så bra att vi inte 
behövt det. Vi tog ut målvak-
ten och kunde kvittera.

Med 30 sekunder kvar 
gjorde Sverige 3-4.

– Jag hade nästan gett upp 
innan kvitteringen, berättar 
Angelica Andreasson. Men vi 
fortsatte att kämpa eftersom 
vi visste att det kan vända 
snabbt i innebandy. Nu känns 
det jättekul.

Angelica Andreasson och 
Malin Eriksson kom båda 
med i All star-team. Dessut-
om blev Malin bäste målskytt 
och Angelica, som gjorde två 
mål i finalen, blev den mest 
värdefulla spelaren.
Världsmästare från Ale: Angelica 
Andreasson (Ale IBF), Erika Carlsson 
(Ale IBF), Karin Lundgren (Ale IBF), 
Malin Eriksson (Surte IS), Ida Nielsen 
(Surte IS), Nathalie Nilsson (Kungälv 
Marstrand IBK).

VM-guldVM-guld till Ale-tjejer
– Mimers Hus vann rubbet 
under skol-VM i Tjeckien
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Skolvärldsmästare i innebandy! Nyss hemkomna till Göteborgs central. Längst bak från vänster: Angelica Andréasson, Malin 
Eriksson, Nathalie Nilsson och Ida Nielsen. Främst: Erika Karlsson och Karin Lundgren.                   Foto: Allan Karlsson


