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Torggatan, Älvängen

Må bra i kropp & själ

10.00 Power-Yoga NYHET!
11.00 Spa-info + demo av chokladansiktskur
12.00 Chi-ball + Pilates
13.30 Bert Gren, leg. psykolog, om stress
14.00 Vinyasayoga och Yinyoga NYHET!
15.00 Powergång med stretch

Öppet Hus Lördag 23/8 kl.10-16

Hjärtligt välkomna!

- Yoga
- Pilates
- Chiball
- Stretch
- Barnyoga
- Klassisk massage
- Taktil beröring
- Hot Stone massage

-Spa-behandlingar
- Bowenterapi
- Regndroppsterapi
- Hud/Nagelvård
- Kopping 
- Cellulitbehandling
- Kroppsbalansering
- Coaching

Andrum
Helena Urdal  0733-81 49 64

Inti-Friskvård
Moniqa Torstenson  0733-46 17 42

Ammi W:s Friskvård 
Ammi Westlund 0704-54 77 90

Bert Gren 
Leg psykolog, Leg psykoterapeut 0705-49 47 98

www.andrum.in

Vi på Andrum erbjuder:

PROVA PÅ

Kursstart v. 35. Anmäl dig redan nu. 0733-81 49 64  Helena Urdal

Ny yoga-sal!
Inom kort ny spaavdelning.

På Öppet Hus dagen 
erbjuder vi 10% rabatt 
när du bokar behandling!

Kontakta oss

Vill du gå ner i vikt?
Vi söker 45 deltagare till 3 viktminskningsgrupper
som startar i september.

Du kan också läsa mer på: www.xtravaganza.se

Elisabeth gick ner över 20 kg
på två månader

- För mig handlar viktminskningsresan om att må bättre, 
vilket är en investering i framtiden och hälsan.

™

ALINGSÅS. Gunilla Wal-
lengren ligger i hårdträ-
ning just nu.

Förberedelserna inför 
Paralympics är nog-
grant planerade.

– Det känns så bra 
som det bara kan och 
jag åker till Peking 
med målsättningen att 
komma hem med med-
aljer, säger Gunilla med 
bestämd röst.

Gunilla Wallengren från 
Hålanda är utan tvekan ett 
svenskt medaljhopp när Para-
lympics avgörs i Peking i sep-
tember. Lokaltidningen träf-
far henne under en träning 
på Mjörnvallen i Alingsås. 
Hon pustar efter ha genom-
fört ett svettigt intervallpass 
med mamma Iris vid sin sida. 
Det är nämligen mamma som 
sköter tidtagningen och som 
gör noteringar i den hemli-
ga boken.

– Jag befinner mig mitt 
inne i en tung träningsperiod. 
Jag kommer att lätta på trä-
ningen två veckor innan Pa-
ralympics, säger Gunilla som 
är nöjd med förberedelserna 
så här långt.

– Det finns inget att klaga 
på, allt har varit optimalt. 

Kroppen svarar som jag 
vill att den ska göra och jag 
hoppas att det ska förbli så 
hela vägen.

Gunilla Wallengren sätter 
sig på planet till den kinesiska 
huvudstaden den 29 augusti. 
Det innebär att hon ges möj-
lighet att träna på plats under 
en dryg veckas tid, innan 
första tävlingen som äger rum 
den 8 september.

– Jag kommer att ställa upp 
på fem distanser, 200, 400, 
800, 1 500 och 5 000 meter. 
200 meter och 5 000 meter 
ser jag som bonuslopp, men 
det är framförallt på de tre 
övriga distanserna som jag 
siktar på att ta medalj.

Är det inte risk att pro-
grammet blir för tufft för 
dig?

– Jag är van. Det har hänt 
att jag har kört sju distanser 
på en och samma dag. För-
delen är att jag inleder med 
5 000 meter som är en di-
rektfinal. Därefter får jag två 
dagars vila, säger Gunilla.

Hålandas bidrag till eliti-
drotten har gott om mäster-
skapsrutin. Detta blir dock 
hennes första Paralympics 
varför känslan är speciell.

– Det ska bli väldigt kul. 
Det kan låta kaxigt och säga 
att man ska ta medalj, men 
som jag ser det så är vi tio 

tjejer som fightas om toppla-
ceringarna på samtliga dis-
tanser. Det skulle inte smaka 
helt fel med ett guld, säger 
Gunilla och ler brett.

Mellan träningspassen 
följer Gunilla OS på tv så 
mycket det bara går. Det är 
på den numera berömda sta-
dion, ”Fågelboet”, som hon 
ska till att prestera sitt yt-
tersta.

– Jag försöker att insupa at-
mosfären från tv-soffan. Det 
är bra med ett för-OS, så att 
man ser så att allt fungerar 
som det skall, säger Gunilla 
och skrattar.

Väl på plats i Peking 
kommer den svenska lands-
lagstruppen att få överta 
de fastigheter i OS-byn där 
SOK:s delegater just nu bor. 

– Det ska bli skönt när 
man är på plats och tävling-
arna kommer igång, säger 
Gunilla.

Friidrotten från Paralym-
pics kommer att direktsändas 
på SVT och Eurosport. För-
hoppningsvis med Gunilla 
Wallengren på prispallen.

Wallengren har siktet inställt på Peking
– Hoppas komma hem med medaljer

LYCKA TILL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gunilla Wallengren från Hå-
landa kommer att ställa 
upp på fem distanser i Pa-
ralympics.

Träningen bedrivs antingen i Trollhättan eller som i detta 
fall, på Mjörnvallen i Alingsås. Mamma Iris är med och note-
rar Gunilla Wallengrens varvtider.

GUNILLA WALLENGREN
Född: 2 maj 1979
Familj: Pojkvän
Klass: T54
Funktionsnedsättning: Född med 
LipoMMC en typ av ryggmärgsbråck, 
förlamad från midjan och är rull-
stolsburen.
Förening: IK Drivringen
Bostadsort: Hålanda

Meriter: VM 2007 Taiwan: Silver 400 
m, silver 800 m, brons 1500 m. EM 
2005 Finland: Brons 400 m, brons 
800 m, brons 1 500 m. 2001 Schweiz: 
Guld 400 m, silver 5 000 m, brons 
800 m, brons 1 500 m.

Källa: Svenska Handikapp-
idrottsförbundet


