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Ale Aerobic & Dansstudio 
har genomfört årets hösttäv-
ling i Aerobic Gymnastics 
den 25 oktober. Tävlingen, 
som också var den tredje och 
sista delen i Svenska cupen 
2008, avgjordes i kulturhuset 
i Älvängen med mycket gott 
resultat. Föreningen som vid 
det här laget kan räknas till 
en av landets mer rutinerade 
arrangörsföreningar genom-
förde det hela på ett sätt som 
fick mer än godkänt.

Stämningen var på topp 
hela dagen, och hela klubben 
hjälptes åt för att alla skulle 
kunna göra så bra ifrån sig 
som möjligt. Och alla gjorde 
verkligen bra ifrån sig! Alla 
klubbens deltagare gjorde 
sina rutiner (tävlingspro-
gram) bättre än någon vågat 

hoppas på, vilket ledde till 
många riktigt bra resultat.

Under dagen blev det 
totalt fem av sex möjli-
ga segrar och därpå dessut-
om tre totalsegrar i cupen. 
Utöver det tog föreningen 
också två silver och ett brons. 

Josefin Nordin tog en 
delad seger i cupen för tje-
jerna i Age Group 1, Ann-
Louise Othzén-Johans-
son knep segern i Age Group 
2 för individuella damer och 
AnnTherese Johansson tog 
den sista totalsegern i indivi-
duell dam, men då i senior-
klassen.

Josefin, AnnLouise och 
AnnTherese lyckades alla tre 
ta hem totalsegern efter en 
avslutande seger i Älvängen. 
I Age Group 2 togs dessutom 

bronset av ytterligare en tjej 
från Ale: Malin Lundkvist.

Också Ales trio bestående 
av Elisabeth Holmström, 
AnnLouise Othzén-Johans-
son och Jennie Forslund 
vann sin klass, precis som ett 
av de yngsta paren i hela täv-
lingen: Julia Rydberg och 
Caisa Elgh. I samma klass 
som Caisa och Julia tävlade 
i kom ett annat par från Ale, 
Ellen Runemark och Sofia 
Ellington, på andra plats.

Man ska inte heller 
glömma bort tävlingens 
yngsta debutant: Hillevi Fa-
gerström, 10 år, som passa-
de på att ta sin första medalj 
inom Aerobic Gymnastics 
direkt, och visst är ett silver 
inte fy skam?

Aerobicframgångar

Ale Aero-
bic & Dans-
studio ge-
nomförde 
en mycket 
lyckad höst-
tävling i 
Älväng-
ens kultur-
hus. Medalj-
regnet ville 
aldrig ta 
slut.

Foto: Jan 
Svensson
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Toyota Avensis – nu med
mer extrautrustning.

Avensis. Från 209.900 kr*.

PROVKÖR IDAG
RING OSS:  0303-24 57 70

Toyota Avensis blev den säkraste bilen i Folksams undersökning ”Hur säker är
bilen?” 2007. Läs gärna mer om undersökningen på www.toyota.se. Avensis
är en modern familjebil som har plats för fem personer med bagage och är
just nu mer laddad än någonsin. På köpet får du förstärkt Businesspaket med:

Lättmetallfälgar
Bluetooth handsfree
Extratonade rutor bak (kombi)
Färddator

•
•
•
•

Automatisk tvåzons klimatanläggning
Dimljus fram och bak
Farthållare
Och mycket mer

•
•
•
•

* ERBJUDANDET GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.
  ERBJUDANDET KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA RABATTER ELLER AVTAL.

BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRA UTRUSTAD.
BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 5,8–9,6 L/100 KM.
UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 152–228 G/KM. MILJÖKLASS 2005.

Nu 209.900:- 
inkl. met och vinterhjul, 

(ordinare pris 227.200:-)

s e a t . s e
Gäller lagerbilar. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. SEAT Prislån 36 mån 30% kontant, 47% restskuld, effektiv ränta 8,05%.

Miljöklass 2005 PM. Dieselpartikelfilter är standard på alla SEATs dieselmotorer. 2 års vagnskadegaranti, 
3 års lackgaranti, 12 års rostskyddsgaranti samt SEAT Service®Mobility.

Göte Carlssons Bil AB
Byte • Avbetalning • Leasing

Orrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320
Vardag 9-18, lördag 11-15, söndag stängt www.gotecarlsson.se

*Den statliga miljöbilspremien på 10.000:- gäller privatpesoner och betalas ut inom 
6 månader efter att det att bilen registrerats på köparen. Multifuel-bilar har lägre 

förmånsvärde vid företagsköp.

Kompletta 
vinterhjul 
ingår till 
alla tre 
modeller!

KOMFORTPAKETET
Gör din IBIZA ännu mer komplett

Endast

5.900:-
eller 59:-/mån

• 5 dörrar

• Helautomatisk klimatanläggning

• Radio CD/MP3 med 6 högtalare 

och multifunktionsratt

SEATKORTET 
LADDAT MED 4.000:-
Köp en Seat Leon så får du ett Seat-kort laddat med 4.000:-, 
som du exempelvis kan använda när du tankar.

Spara
54.700:-

SEAT Leon 1.6 102 hk Multifuel -09
ORDINARIE PRIS  159.900:-
SEATRABATT  10.000:-
MILJÖRABATT  -10.000:-*

DITT PRIS  139.900:-
EFTER AVDRAGEN MILJÖRABATT

SEAT Ibiza 1.4 
Special Editon  85hk -09

FRÅN 109.500:-

Utr. 5-vxl,AC,El-hissar fram, 6xairbag,ESP, Audio-pkt Mp3 m.m

SEAT Altea 1.8 TSI 160hk-08 Ord.pris 212.100:-

SEAT Altea 1.9 TDI 105hk-08 Ord.pris 213.200:-

DU BETALAR  158.500:-
Utr. manuell, Stylance-paket,Klimat/ACC,Farth,Färdd,El-hissar fram + bak,6xairbag,ESP, 
regnsensor,16” alu-hjul,Audio-paket med radio/CD,Mp3 + aux-ingång,Multiratt,m.m

Begränsat 

antal bilar 
i lager

Nu även som

1,4 ECO TDI
Miljöbil!
Pris från 139.900:-
Minus miljöbils-
premie 10.000:-

Nettopris
129.900:-


