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Nu öppnar vi en av Sveriges 
fräschaste anläggning i Nol

Träna helt gratis fram till 
invigningsdagen

29/8
på alla LIFE anläggningar

NY   Ale/Nol , ( Folketshusvägen 1) Öppnar 29 augusti 2009
NY    Hisings Backa (Folkvisegatan 15) 

GBG Centrum,  031-15 70 75 (Odinsgatan 6)

Gårda, 031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås, 031-331 10 90 (Storås Industrig. 20)

Kortedala, 031-48 99 50  (Dagjämningsg. 1) 

Långedrag, 031-29 98 88 (Redeg. 1)

Lerum, 0302-516 15 (Göteborgsv. 3)

Åbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

*299:-
GULDKORT

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
min. 12 månader basavtal, ord 399:-/mån, Prisgaranti

* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

mån

249:-
Grupp-Styrke- Konditionsträning

min. 12 månaders basavtal , ord pris 379:-/mån, prisgaranti
* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

Silverkort
*mån

De 500 första som tecknar 
Guldmedlemskap på anläggningen 

får ett startpaket

From. den 9/3 kan du köpa ditt 
kort på anläggningen

Beställ  även ditt kort på vår hemsida

www.lifeclub.ser

Pree Sale butiken är bemannad:
Måndagar & Onsdagar 16.00 -19.00

Lördagar11.00 - 14.00
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Vägbeskrivning till 
 LIFE Pree Sale butik

  vid brandstationen

  börja ditt nya aktiva liv

Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljett till 
Streaplers i Parkliden
Alekuriren och PR Nöje AB lottar ut tio biljetter till jubileumsdansen i Parkliden, 
Sollebrunn, fredagen den 5 juni då Streaplers spelar upp till dans.
Genom att stryka under rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till 
Alekurirens redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett. 

När bildades Streaplers?
1. 1959 X. 1969 2. 1979

Hur många år fi rar Parkliden 2009?
1. 60 år X. 70 år 2. 80 år

Vad var namnet på Streaplers jättehit på Svensktoppen 1995?
1. Till min kära  X. Eloise 2. På egna vägar 

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet ”Parkliden”.
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 29 maj

ÄLVÄNGEN. Nu gäller 
det verkligen för ÄIK 
att  skärpa till sig.

Inte en seger efter 
sex omgångar och sist i 
tabellen.

I fredags blev det 
stryk med 0-3 hemma 
mot Vardar/Makedonija

Skall Älvängen ha chans till 
ett fortsatt engagemang i 
” f e m m a n ” 
bör det snart 
bli en vänd-
ning till det 
bättre. I fre-
dagsmatchen 
skapades ett 
flertal bra 
framstötar, men lite väl udd-
löst  i slutskedet. Ett skott 
slickade stolpens utsida. I 
övrigt  plockade motståndar-
försvaret upp det mesta.

Gästerna verkade ha mera 
att ge och oftast kom ÄIK 
på efterkälken. Detta kan ha 
sin följd av de inledande trä-
ningsmatcherna där de flesta 
avverkats på  grusunderlag.

En av målskyttarna hos 
Vardar/Makedonija förkla-
rade att Älvängen ligger en 
bra bit efter i träningsväg.

– Vi har haft tillgång till 
konstgräs hela våren och 
kunnat träna på ett jämt och 
bra underlag och det ger 
resultat.

– Trots gräs tycker jag det 
är bättre att spela på konst-
gräs, sade gästernas Zoran 
Todorovski till sist.

Trots det bittra läget bör 
ÄIK visa sina motståndare 
att det är en tillfällighet till 
den blygsamma placeringen. 

Kan samt-
liga i laget 
vara friska 
och slippa 
v a r n i n g a r 
bör kanske 
en och annan 
l j u s g l i m t 

uppenbaras.
Domartrion från Göte-

borg fanns inget att anmärka 
på. Lite skillnad från förra 
hemmamatchen.

Närmast väntar Göteborg 
SIF borta. En trepoängare 
där hade smakat fågel och 
kanske inneburit det lyft ÄIK 
så väl behöver nu.

ÄIK fortfarande 
utan poäng
– Sjätte förlusten kom på Älvevi

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se Helvita hemmaspelare kom oftast på efterkälken i fredagsmatchen mot Vardar/Makedonija, som gästerna vann med 3-0.

FOTBOLL
Div 5 A Göteborg
Älvängen – Vardar/Makedonja 0-3


