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Sarah Ström blev trea 
på Nagel-OS i London
ÄLVÄNGEN. Sarah 
Ström på Salong Jessie 
i Älvängen tillhör en av 
världens allra främsta 
nagelterapeuter.

När Nagel-OS avgjor-
des i London i slutet av 
maj placerade sig Sarah 
på en meriterande tred-
jeplats i division 1.

– Jag skakade i krop-
pen, men det var samti-
digt en härlig känsla.

Årets upplaga av Nagel-OS 
var förlagt till London, 20-
21 maj, Arrangemanget hade 
lockat 150 nagelterapeuter 
från 19 länder. Sarah Ström 
var en av tre svenska represen-
tanter som fanns på plats i den 
engelska huvudstaden.

– Först skedde registrering 
och sedan hade vi en halvtim-
me på oss att plocka upp allt 
vårt material. Själv använde 
jag produkter från en återför-
säljare med märket Odyssey 
Nail Systems, berättar Sarah 
Ström och fortsätter:

– Efter avverkad regelge-
nomgång hade vi två och en 
halv timme på oss att göra 
färdigt ett set. Domare gick 
hela tiden runt och kontrol-
lerade så att vi deltagare inte 
använde oss av några otillåtna 
medel, som exempelvis oljor.

Modellerna fick visa upp 

sina naglar för en jury och 
sedan gjordes proceduren om, 
dock med en annan teknik.

– Jag var helt slut på kväl-
len. Det tog enormt mycket 
på krafterna, förklarar Sarah 
Ström.

På måndagen väntade pris-
utdelningen för de olika divi-
sionerna. Älvängens bidrag 
till den internationella scenen 
hade inga större förhoppning-
ar om medalj, men när pris-
tagarna lästes upp var Sarah 
Ström ett av namnen.

Blev skakis
– Jag var egentligen här för 
att titta på min lärare Karin 
Ström. Jag blev alldeles skakis 
när de läste upp mitt namn, 

säger Sarah Ström och till-
lägger:

– Det är en stor ära och 
den här framgången innebär 
också att jag automatiskt är 
kvalificerad till fler tävlingar 
framöver. Dessutom ger det 
en kick i arbetslivet.

Nagel-OS kommer även 
nästa år att äga rum i London. 
Sarah Ström har redan bokat 
in evenemanget i almanack-
an.

– Självklart! Då är målet att 
komma bland topp tre i divi-
sion 2.

Dessa vackra naglar hade Sarah Ström gjort i ordning och de 
fick OS-juryn att smälta.

Foto: Ulf Tangberg

Sarah Ström på Salong Jessie i Älvängen knep en bronsmedalj på Nagel-OS i London.

GRATTIS!
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60EGEN SERVICEVERKSTAD

Sommarens nyheter hittar du hos oss!Sommarens nyheter hittar du hos oss! 
Alltid minst 25 olika Platt TV modellerAlltid minst 25 olika Platt TV modeller 

uppkopplade i butiken.uppkopplade i butiken.

SHARP LC-46XD1E
46” MED 1920x1080 pixels. 10000:1 i kontrast. 
Dubbla HDMI, endast 4 millisekunders responstid!

TESTVINNARE!
SHARPS 46” 1080P med inbyggd digitalmottagning

BÄSTA BOXER-
BOXEN!

SAMSUNG DTB-P850V
Digitalbox för marknätet. Dubbla mottagare samt 
160GB. Hårddisk. Spela enkelt in ett program 
och titta samtidigt på ett annat! Bild i bild funktion. 
Mycket lättskött! Pris utan abonnemang: 4490:-

46” FULL-HD
1080P LCD

Pris

24.990:-

37” 40” FULL-HD
1080P LCD 23” 26” 32” 40” 

HD-READY LCD

Samsungs nya högprestanda LCD-
TV med 1080P och digitalmottagning
LE-37/40-M86BDX/XEE

Samsungs nya LCD-TV-
serie med inbyggd 
digitalmottagare
LE-23/26/32/40-
R86BDX/XEE

40” 3 HDMI 15000:1 i kontrast

Pris: 19.990:-
37” 3 HDMI 8000:1 i kontrast

Pris: 16.990:-

40” 3 HDMI, 8000:1 
i kontrast: 15.990:-
32” 3 HDMI, 8000:1 
i kontrast: 9.990:-
26” 2 HDMI, 6000:1 
i kontrast: 7.990:-
23” 2 HDMI, 5000:1 
i kontrast: 6.490:-

NU

2.490:-

Välkomna in!

Med 24 mån. boxer-pkt.

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 • Lunnavägen 6, Alafors
e-post: lars@sturesspisar.se

STURES SPISAR AB

Köp en Jøtul-spis 
på tisdag, onsdag 

eller torsdag så 
får du golvglas/
golvplåt värde 
upp till 1950:- 

ERBJU
DANDE

Utställnings-

spisar till 

kanonpriser!


