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Älvängen

Klippning
Förlängningar

Bruduppsättningar
Baluppsättningar

Festfrisyrer
Make Up

Permanent
Slingor

Folieslingor
Färgning
Styling

Solarium

Ring 0303-74 88 93
Repslagarevägen, Älvängen

Vi på Klippoteket vill bara passa på att säga hej!

Mikaela, Annelie, Monica, Annika, Helene, Madde

HG Farouk

Maria
Nila

Testa vårtTesta vårt 
ultramoderna solariumultramoderna solarium 
ULTRA-TAN GECCOULTRA-TAN GECCO
på plats i salongen!på plats i salongen!

Skridskodisco med riktiga proffsSkridskodisco med riktiga proffs
BOHUS. Skridskodiscot 
satte punkt för årets 
sista skridskobuss till 
Bandyhuset.

Som väntat blev 
avslutningen en formida-
bel publiksuccé.

Inte så konstigt med 
en så proffsig inramning.
Ljud- och ljuseffekter och en 
heltaggad dj skapade en äkta dis-
coatmosfär i Bandyhuset, men 
det skulle bli ännu bättre.

I kulisserna väntade Team 
Convivium, sexton professio-
nella skridskotjejer, som laddar 
inför junior-VM i Frankrike. 
Deras disciplin kallas teamåk-
ning och ställer inte bara krav på 
att kunna dansa fram på skrid-
skor, utan en av de främsta egen-
skaperna är att kunna göra det i 
samspel med andra. Team Con-
vivium visade upp sitt program 
inför imponerade åskådare.

– Det var häftigt. Tjejerna 
vann många nya fans, berättar 
Vaknas Thomas Berggren som 
tog tillfället i akt att överlämna 
Vaknamössor till laget.

Sedan kom den stora över-
raskningen.

– Tjejerna gick inte av isen, 
utan fortsatte åka tillsammans 
med alla ungar. För många blev 
det ett oförglömligt ögonblick. 
Det blev ett makalöst skridsko-
disco, säger Berggren.

Vaknabussen har finansie-
rats av Göteborgs Spårvägar, 
Ale kommun och Vaknafonden. 
Ale-Surte BK har varit en viktig 
samarbetspartner.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Team Convivium från Göteborgs konståkningsklubb gästade skridskodiscot i Bandyhuset i onsdags. De 
visade upp sitt Vm-program och belönades bland annat med Vakna-mössor.       Foto: Allan Karlsson En mästerlig uppvisning.

Team Convivium fortsatte 
dansen tillsammans med all-
mänheten.

Team Convivium, Sveriges 
VM-lag när juniorerna gör 
upp i teamåkning i Frankrike.


