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ÄLVÄNGEN. Sandra 
Alvenby reste till Island 
utan någon som helst 
förhoppning om medalj.

Döm därför om 
hennes glädjerus när 
det förkunnades att 
hon vunnit två guld 
på den internationella 
frisörskoleföreningens 
elevtävling.

– Jag blev helt 
chockad, säger Sandra 
till lokaltidningen.

Sandra Alvenby är 19 år och 
går tredje året på Burgårdens 
gymnasium. I maj tar hon 
studenten och sedan väntar 
arbete på Klippstudion i 
Nödinge.

– Det känns helt fantas-
tiskt skönt att ha klart med 
en anställning direkt efter 
skolan. Jag ser verkligen fram 
emot det, säger Sandra.

I förra veckan var hon på 
Reykjavik för att represen-
tera Burgården vid IAHS, 
den internationella frisör-
skoleföreningens elevtävling. 
Ett 40-tal ungdomar från 
olika delar av världen deltog 
i arrangemanget, som avgjor-
des för elfte året.

– Jag åkte dit med föresat-
sen att ha roligt. Några för-
väntningar på att ta medalj 
hade jag egentligen inte, 
säger Sandra.

Nu skulle tävlingen visa 
sig bli en sanslös framgång 
för Älvängentjejen. Sandra 
vann båda sina starter, fan-
tasy och herrfrisyr.

– Jag kände mig nöjd med 
vad jag presterat, men att det 
skulle räcka till dubbla guld 
kom som en glad överrask-
ning.

Tävlingsmomenten ägde 
rum på lördagen, men inte 
förrän på söndagskvällens 
galamiddag presenterades 
pristagarna.

– Det var en nervös väntan, 
minst sagt.

Sandra Alvenby har knappt 
hunnit smälta intrycken från 
tävlingen, utan lever fort-
farande i något som kan 
betecknas som ett lyckorus.

– Jag är jätteglad och det 
ger naturligtvis oerhörd 
inspiration för framtiden, 
avslutar Sandra.

JONAS ANDERSSON

Klippte till med 
två guld på Island

Sandra Alvenby, 19 år från Älvängen, tog dubbla guld vid den 
internationella frisörskoleföreningens elevtävling på Island i 
förra veckan.   Foto: Jonas Andersson

I klassen fantasy vann Sandra guld för den här spindelfrisy-
ren.     Foto: Privat

Sandras herrfrisyr som också resulterade i en förstaplats. 

Foto: Privat 

– Fina framgångar för Sandra Alvenby
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 Ägg, Godis & Pynt i alla dess former

Glad PåskGlad Påsk 
önskar Marianneönskar Marianne 
och alla säljare!och alla säljare!

Oxfi lé

289:-/kg
Ca 1,2 kg • Uruguay, fryst

Beda kött & chark

Fläskfi lé

84:95/kg
King Size • Holland, fryst

Beda kött & chark

Lammstek
m ben

89:95/kg
hel/ i skivor, 1ca1,7-2 kg

Beda kött & chark, fryst

Griljerad 
påskskinka

17:95/hg

I DELIKATESSEN

Skinkstek

64:95/kg
ca 1,3kg • Sverige

Dalsjöfors kött

Premiär för självscanning
& självbetalning vecka 20!
Snabbkassa där du scannar 
och betalar själv öppnar vi 
vecka 24.

Potatis

29:95/st
10kg • King Edward
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Har du en het kompis?
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