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PRISER
All jympa vuxen

650 kr
Jympa

Barn-Junior/Ungdom
200 kr  /   300 kr

Stavgång
150 kr

Jympa för 
funktionshindrade

200 kr
10-klipp
400 kr

Medlemsskap
vuxen/ungdom/

junior
100 kr helår
Medlemsskap

barn 2-6 år
50 kr helår

Program 1/9 - 18/12 

Kraft - lust - glädje
träna med oss i höst -

äldre - unga - barn
vi har något för alla!

Härlig gemenskap
i vårt glada gäng!

Terminsstart 1 september
GRATIS hela första veckan!

Lyft från soffan och gör något roligt
i höst!

 För den ovana:
 ● Bas Styrka (lättare utan hopp) Nyhet!
 ● Yoga (andning, stabilitet) Nyhet!
 ● Core (stabilitetsträning mage/rygg)
 ● Stavgång Bas (utejympa)

 För den som är van:
 ● Medel (en del hopp, högre tempo)
 ● Medel puls (tyngdpunkt kondition)
 ● Danspass (dans, kondition, lek) Nyhet!
 ● Skivstång medel (redskap)
 ● Stavgång medel (utejympa)

 För barn 7-12 år
 ● Juniorpass  Nyhet!
 För barn 2-6 år i följe med förälder:
 ● Familjejympa

För inbetalning av terminskort
Bankgiro 5939-9121

Ange namn, adress, pers nr, korttyp,
e-postadress

 Måndag 18.00 Juniorjympa Karin  Nolskolan
  19.00 Core  Merly  Nödingeskolan*
  20.00 Skivstång Magnus Nödingeskolan*

 Tisdag 18.30 Stavgång Sonja/Marie Furulund
  19.00 Styrka Bas Maria  Nödingeskolan*
  18.00 Enkeljympa Lena  Kulturhuset

           --20.00  (2 pass)   Älvängen
  20.00 Danspass Isabelle Ledethallen

 Onsdag 17.00 Medel  Karin  Ledethallen
  19.00 Yoga  Ann  Nödingeskolan*
  
 Torsdag 19.00 Skivstång Magnus Nödingeskolan*

 Lördag 10.00 Familjejympa Kristin Nödingeskolan*

 Söndag 18.00 Puls medel Mona  Sporthallen,
       Nödingeskolan
  * dessa pass hålls i Lilla Hallen i Nödingeskolan

Du hittar all information om oss på

www.friskissvettis.se/ale

Vikingagården har 
gjort succé i sommar
ALE. Vikingagården 
har tagit över förarsä-
tet som Ale kommuns 
ledande turistattrak-
tion.

– I år har det varit 
väldigt mycket folk. 
Många har valt att 
stanna hela dagar på 
gården, vilket är ett 
gott betyg, säger Tina 
Friis-Hallberg på Ale 
Vikingagård.

En uppställningsplats 
för husbilar och hus-
vagnar skulle få fler att 
stanna ännu längre.

I år utökade Ale Vikingagård 
antalet aktiviteter. Besökarna 
har kunnat hålla sig sysselsat-
ta med mycket.

– Vi har en stor variation. 
Du kan skjuta pilbåge, kasta 
yxa, baka bröd, göra smyck-
en, tälja i trä, tova, kasta spjut 
och forma olika saker i lera, 
berättar Tina.

Vikingagården har varit 
öppen tisdag-söndag och ar-
betet har bland annat skötts 

av sommarjobbande ungdo-
mar.

– Vi har haft en otroligt bra 
personal i sommar. Ungdo-
marna har varit makalösa och 
har fått mycket beröm av tu-
risterna, intygar Tina.

Besökarna har kommit 
från såväl nära som från lite 
längre håll.

– En del svänger av vägen 
helt spontant, medan många 
har planerat sitt besök. Vi har 
haft ett bra utfall av vår an-
nonsering i media. Utländska 
gäster har vi också haft i riklig 
mängd. Vikingatiden fascine-
rar och vår stora vägskylt har 
gjort gott, menar Tina.

2008 kommer att bli ett re-
kordår för Ale Vikingagård, 
men framtiden kan bli ännu 
bättre.

–Absolut. Det finns mycket 
kvar att utveckla. Drömmen 
är att kunna erbjuda gästerna 
någonstans att bo eller par-
kera sin husvagn eller husbil. 
Det är många som gärna hade 
tillbringat en helg här. Barnen 
vill sällan åka härifrån, berät-

tar Tina.
En stugby eller en cam-

pingplats kommer nog att 
förbli en vision de närmsta 
åren, men en pärlugn kanske 
kan bli verklighet.

– Det hade varit suveränt 
att kunna göra egna glaspär-
lor, precis som vikingarna 
gjorde.

Populärast just nu. Ale Vikingagård har haft flest besökare i år. Turisterna intresserar sig för 
den lite mer spännande delen av Ales historia.    Arkivbild: Allan Karlsson

Vikingagården innebär spänning och många upplevelser.      Arkivbild: Allan Karlsson

Brödbak över öppen eld.

VIKING

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


