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För ett hälsosammare liv

Sätt Ale i rörelse och bli en vinnare
Hösten blir lättare om du ger dig själv frisk luft och rörelse. Det krävs 
inte mycket för att få positiva effekter och det är aldrig för sent att 
börja. Du kan dessutom vinna fi na priser.

30 minuter om dagen för vuxna och 60
minuter för barn. Allt på en gång eller
uppdelat 10 minuter åt gången. Ett kryss på
aktivitetskortet varje dag och du kommer igång.
Satsningen pågår v 37-47 och alla alebor är 
välkomna.

Du kan promenera, cykla, dansa, greja i trädgården, storstäda eller leka. 
Använd fantasin!

Fyll i aktivitetskortet och posta senast 19 oktober för första dragningen och
23 november för andra dragningen. Publicering av vinnare i Alekuriren och
på kommunens hemsida.

Ditt aktivitetskort hämtar du på:
Vårdcentralen och folktandvården i Bohus, Nödinge, Älvängen och
Skepplanda. Biblioteken i Surte, Nödinge och Skepplanda. Apoteken i
Nödinge och Älvängen. Ica Älvängen och Ica Nödinge

LE KOMMUNA

Doyle Brunson en 
pokerlegend och av 
många kallad värl-
dens främste po-
kerspelare. Här 
kramar han om 
Älvängentjejen Ve-
ronica Gunlycke 
som knep en tred-
jeplats i en turne-
ring som Doyle in-
itierat.

Kungen och hans tronföljare...
LONDON. Alla pokerspelare vet vem 
Doyle Burnson är – eller Texas Dolly 
– som han också kallas.

I helgen fick pokerlegenden veta 
vem Veronica Gunlycke, 29, från 
Älvängen är.

I en pokerturnering i helgen med 64 
deltagare spelade hon hem tredjeplat-
sen och 800 pund (11 000 kronor).

Nu var det inte prispengarna som betydde mest. 
Det lär kramen av alla tiders pokerlegend, Doyle 
Burnson, ha varit.

–Han är störst, så enkelt är det. Det var häf-
tigt att få möta honom, även om jag aldrig fick 
chansen att sitta vid samma bord. Han åkte dess-
utom ut ganska tidigt och det gjorde inte jag, 
säger Veronica och skrattar.

Hon fick flera fina händer och en kommer 
hon aldrig att glömma.

– Jag fick en triss, men passade i hopp om att 
min motspelare skulle få mod att höja. Så skedde 
och jag följde med. Till sist gick han all-in helt 
övertygad om att jag inte hade något särskilt. 

Han satt nöjd med tvåpar, kung-ess, vilket vägde 
lätt när jag lade ut min triss...

Poker såväl live som på nätet upplever en 
sällan skådad uppgång. Spelet är populärare än 
någonsin, men för Veronicas del är det ingen 
ny aktivitet.

– Jag har spelat med brorsan och farsan sedan 
jag var sex år, men då var det självklart inte om 
pengar.

Sedan tre år är hon bosatt i London, där hon 
också yrkesmässigt arbetar med just spel.

– Fast i jobbet är poker bara ett av spelen 
som företaget för och jag sitter som spindeln i 
nätet för våra aktiviteter för den nordiska regio-
nen. För mig personligen är poker en hobby och 
någon gång hoppas jag kunna kvalificera mig för 
en av de större turneringarna i Las Vegas.

Vad är viktigt i poker? Tur?
–Tålamod, position, strategi och förmågan att 

identifiera dina medspelares egenskaper. Vem är 
bluffmakaren, det finns alltid någon. Vem spelar 
tajt och vem är bordets snackis? Tur har man inte 
– det förtjänar man.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HÖGREV
Svenskt kött. 
Styckat och packat i butiken

Älvängen  | 0303 74 80 40

59:-/kg

Nu är vi tillbaka!
Fredag 14/9 kan Du provsmaka en god, 
nyttig och bekväm frukost.

Vi börjar kl 14.00

Fredag kl 14

Välkomna
Hanna & Ann-Sofi e
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Veronica Gunlycke mötte pokerlegenden Doyle


