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Lördag 4 okt kl 13.00
Vimmervi

Nödinge – Bjurslätt

Lördag 4 okt kl 13.00
Nolängen

Nol – Rödbo

Lördag 4 okt kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Jonsered

Lördag 4 oktober kl 
15.00
Älvevi

Älvängen – Marieholm

Lördag 4 okt kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – Spark

FOTBOLL I ALE

Så var Friska Tags kampanj 
igång igen! Startskottet gick 
torsdagen den 18 september 
då kommunalråd Jarl Karls-
son invigde Hälsospåret 
i Nödinge och Eleonor 
Schütt gästade Hälsodisken 
som hade flyttat ut på Ale 
Torg. 

Hälsospåret är en slinga 
på 2,5 km som går genom 
centrala Nödinge med start 
och mål vid Medborgar-
kontoret på Ale Torg. Här 
kan du testa din kondition 
genom att gå spåret så 
snabbt som 
du kan och 
läsa av tabell 
på tavla uti-
från ålder, 
kön och den 
tid det tog 
att gå spåret. 
Kom ihåg 
att kolla ditt 
BMI – se faktarutan – för 
att kunna läsa av rätt kon-
ditionsvärde. Läs av vilken 
färg ditt konditionsvärde 
har, så får du olika tränings-
tips för att kunna förbättra 
ditt resultat. 

På invigningen gavs 
möjligheten att testa utma-
ningen. Några modiga antog 
utmaningen. Efter en kort 
genomgång om tillväga-
gångssätt gav de sig av. När 
de kom tillbaka läste de av 
tabellerna. 

– Va! Har jag så dålig 
kondition? hörde jag snart. 
När jag kom fram såg jag att 
den ena kvinnan var röd om 
kinderna och den andre såg 
knappt ut som hon gått alls. 
Jag frågade om de gått så 
fort de bara kunde – så att de 
blev andfådda? - Ja, svarade 
den ena, medan den andra 
kvinnan erkände att det hade 
hon nog inte gjort.

Hälsospåret är ett kondi-
tionstest och då är det viktigt 
att följa instruktionerna. 
Ett konditionstest gör du 
förslagsvis var 6:e vecka. 
Däremellan kan du natur-
ligtvis gå slingan, men utan 
att testa dig. När du ska göra 
testet, ska det göras på egen 
hand – inte i grupp! Gå i så 
fall med 1-2 minuters mel-
lanrum. Se till att ha värmt 
upp kroppen under 5 minu-
ter innan start. Sen ska du gå 
slingan så fort du kan – utan 
att springa – kolla klockan 

när du startar 
och när du går 
i mål. Du ska 
bli andfådd och 
svettig. När du 
går i mål ska 
du vara trött.  

I mål läser 
du av tabel-
lerna på tavlan 

utifrån den tid du fick, ditt 
BMI, ålder och kön. Du 
landar på en färgkod som 
visar hur pass bra kondition 
du har och hur du kan för-
bättra den. Sträva efter att 
landa på så hög nivå som 
möjligt, men tänk på att den 
översta färgen – mörkgrön – 
är elit. Landar du lite längre 
ner – läs träningsråden och 
försök följa dem. Gör testet 
om 6 veckor igen och se om 
din kondition har förbätt-
rats!

Livet är 
för kort 
för att vara 
smått.

Lycka till!
Ann-Sofie Jonsson

Hälsopedagog, Friska Tag

Hur är det 
med orken?

BMI = Body Mass Index. Ett index 
baserat på längd och vikt. Räknas 
ut på följande sätt:
Vikt / (längd x längd) = BMI
Ex:
65 kg / (1.71 x 1.71) = 22

– Ja, det blev klart för unge-
fär en månad sedan. Det är 
en investering på cirka 600 
000 kronor.
Är det samma typ av gräs 
som tidigare?
– Nej, det här är den nya 
tidens konstgräs. Det är ett 
likadant underlag som an-
vänds på bland annat Borås 
Arena och Valhalla Idrotts-
plats.
Vad är skillnaden?
– Vårt nya underlag påmin-
ner mer om en vanlig gräs-
matta utomhus. Rent fot-
bollmässigt är det betydligt 
bättre och helhetsintryck-
et blir ett annat med den 

inbjudande gröna färgen. 
Det tidigare gräset åsam-
kade också brännskador när 
spelarna ramlade. Så är inte 
fallet nu. Vidare så tror vi att 
vi har eliminerat problemet 
med damm som uppkom vid 
träningstillfällena.
Hur stor är efterfrågan på 
tider i Alehallen?
– Intresset bland klubbar-
na i närområdet är det inget 
fel på. Säsongen sträcker sig 
från mitten av oktober och 
fram till mars ungefär. Vi 
hoppas och tror också att 
attraktionskraften för Ale-
hallen ska bli än större med 
det nya underlaget.

Vad har det gamla gräset 
tagit vägen?
– Det förvarar vi här på Vim-
mervi. Det återstår att se 
om vi kan ha någon glädje 
av det.
Sist men inte minst ber vi 
att få gratulera dig till trä-
narframgången med Kode 
IF och seriesegern i divi-
sion 5 A Göteborg. Hur 
känns det?
– Det var naturligtvis oer-
hört roligt. Vi har gjort en 
väldigt bra säsong och trots 
att det återstår några mat-
cher att spela är guldet redan 
i hamn.

JONAS ANDERSSON

…Bengt Almqvist, kanslist hos Nödinge SK.

Har ni lagt in nytt konstgräs i Alehallen?

Hallå där...

75-års
Jubileum!

ALVHEMS IK FIRAR 75 ÅR
LÖRDAG 11 OKTOBER

Vi startar kl 11.00 med boule och 
uppvisning av självförsvar. 

Kl 13.00 match mellan Alvhems 
och Nygårds slocknade stjärnor.

Kl 14.30 match mellan Alvhem – Skepplanda.

Kl 18-22 Vi fi rar med supé för medlemmar. 
Anmäl dig gemon att sätta in 150 kr på 

pg 414369-9 före den 3/10, 
Mat + 1 glas vin eller öl ingår!

Efter kl 22 är allmänheten välkommen för dans till 
musik som presenteras av DJ Rickard Grahn. Entré 50 kr 

minimiålder 20 år.
Grillade hamburgare, spel på chokladhjul, lotterier, läsk 

och godis. Välkomna!

FC Ale har hittat flytet och 
fått ordning på spelet. Det 
fick Trollhättans IF erfara i 
lördags eftermiddag. Hem-
malaget vann på komforta-
belt vis med 3-0.

– Vi har fått tillbaka spel-
glädjen, säger Ales tränare, 
Ulf Larsson.

En omgång återstår av 
”Trollhättesexan”. I serieep-
ilogen spelar FC Ale borta 
mot Stora Mellby. Seger där 
skulle innebära en slutlig 

sjundeplats.
– Jag tror vi har goda chan-

ser att vinna. Vi är rejält på 
gång nu, säger Ulf Larsson.

Blir du kvar som tränare 
i klubben?

– Jag har inte riktigt be-
stämt mig ännu, men det lutar 
åt det. Jag trivs bra med kil-
larna. Det är ett härligt gäng 
att arbeta med, avslutar Ulf 
Larsson.

JONAS ANDERSSON

Stödfamilj sökes
Sara 5 år är en livfull och glad 
flicka. Hon älskar att sjunga och 
tycker om djur. Sara behöver 
komma till en trygg familj en helg 
i månaden.

Har du lust och möjlighet att 
hjälpa Sara eller något annat 
barn?

Du får ekonomisk ersättning och 
erbjuds handledning och 
utbildning. Du kan vara 
ensamstående eller ha familj.

Ring eller skriv till oss på:
031-365 22 05 eller

familjehem.nordost@goteborg.se

Tredje raka för FC Ale

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Bergsjö – Älvängen 2-2 (1-0)
Mål ÄIK: Markus Åström, Jimmy 
Thörnqvist.
Matchens kurrar: Markus Hedberg 
3, Jimmy Thörnqvist 2, Magnus 
Lindgren 1. 

Division 5 Västergötland V
Sjuntorp – Skepplanda 3-1 (0-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Andreas Lars-
son 3, Christian Rönkkö 2, Mikael 
Maliniemi 1.

Spark – Nygård/Lödöse 2-2 (0-0)
Mål N/L: Tobias Johansson, Abdullah 
Abdi Adullaih.

Division 6 Trollhättan
Åsaka – Alvhem 6-1 (3-0)
Mål AIK: Daniel Claesson.
Matchens kurrar: Anders Eriks-
son 3, Jesper Lindahl 2, Christian 
Forsberg 1.

Alvhem – Trollhättans FF 1-1 (0-0)
Mål AIK: Daniel Claesson.
Matchens kurrar: Jesper Lindahl 
3, Anton Thunberg 2, Per-Anders 
Johansson 1.

FC Ale – Trollhättans IF 3-0 (1-0)
Mål Ale: Calle Erhamre, Hadi Namro, 
Rasmus Johansson.
Matchens kurrar: Anders Holmström 
3, Lukas Ellvin 2, Hadi Namro 1.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Hermansby 1-1
Mål NSK: Vladan Jovanovic.
Matchens kurrar: Johan Ekström 3, 
Shewan Fattah 2, Oscar Jönsson 1.

Division 7 D Göteborg
Surte – Blå Staden/Ting. 3-4
Bohus – Kalvsund 3-1

Division 3 Västergötland S, damer
Södra Härene – Skepplanda 2-4 (0-0)
Mål SBTK: Matilda Errind 2, Jennifer 
Thiel, Linnea Samuelsson.
Matchens kurrar: Catrine Aronsson 
3, Matilda Errind 2, Jennifer Thiel 1.

Division 4 B Göteborg
Billdal – Ahlafors  3-7 (1-6) 
Mål AIF: Sandra Augustsson 3, Caro-
line Karlsson 2, Caroline Alfredsson, 
Ann-Sofie Råneby-Johannesson. 
Matchens kurrar: Andrea Lindgren 3, 
Emma Källberg 2, Sandra Augusts-
son 1.

Häcken – Ahlafors 0-1 (0-1) 
Mål: Madelen Lindberg.
Matchens kurrar: Ann-Sofie Råneby-
Johannesson 3, Madelen Lindberg 2, 
Sofie Jigfeldt 1.

astmaoallergiforbundet.se

Tål du 
inte all mat?

Bli medlem du också

KILANDA. FC Ale har vaknat till liv i säsongens 
slutskede.

I lördags kom tredje raka segern.
Trollhättans IF besegrades med 3-0 hemma på 

Skogsvallen.

BRIDGE
Vid d tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
 1. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  100 
 2. Ingrid Andersson/Ronny Andersson   92 
3. Lilly Carlbom/Curt Nilsson                     92 
4. Siv Lind/John Hanzén                             88 
 5. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson       85 
 6. Göte Olsson/Raimo Penttilä                 82
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