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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

Industr
ivägen 4
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Vägbeskrivning till 
 LIFE Pree Sale butik

  vid brandstationen

  börja ditt nya aktiva liv

Vårfest

20% rabatt på alla våra biltillbehör och 
reservdelar i butiken den 30–31 Maj. 
Lör 10–15, Sön 11–15. Vi Ses!
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Filaregat 1, Kungälv
tfn 0303-20 68 90

Ale Schackklubb firade 10 år

Nu var det ingen dans, för då 
hade det varit synd om grab-
barna. Det fanns endast ett 
fåtal damer inklusive köksper-
sonal. Kungen och drottning-

en fanns dock på plats – fattas 
bara annat när schackklubben 
jubilerar...

Under själva turneringen 
var det tyst och ljudlöst. Hade 

ett gem eller annat lätt föremål 
hamnat i golvet, hade det troli-
gen låtit som ett jordskred.

Det trevliga jubileumet höll 
i gång  till en timma före mid-
natt. Då hade det skett både 
prisutdelning och trevliga tal.

Allvarsamma och tänkande var de tävlande  då Ale Schackklubb firade 10-årsjubileum i 
Älvängens Folkets hus.

Alebrottarnas nybörjargrupp och mellangrupper hade avslutning den 13 maj. Huvudtränare 
har varit Ronny Särnblom och Hans Oskarsson, hjälptränare har varit Martin Ahl och Johan 
Prambrant. På avslutningen genomfördes klubbmästerskap, vilket var ett uppskattat inslag. 
Allra sist bjöds det på saft och glass.

Övre raden från vänster: Ronny Särnblom, Martin Ahl, Johan Lind, Alex Lind, Kalle, Oscar 
Svärd, Joakim Hyssing, Johan Prambrant, Hans Oskarsson. Sittande från vänster: Benjamin 
Sundelin Rodin, Elias Axberg, David Eriksson, Erik Brogren-Lantz, Erik Blomdahl, Isak Bro-
gren-Lantz, Jonathan Frey, Oscar Häggblad, Tobias Jildemark.

Avslutning hos AlebrottarnaAvslutning hos Alebrottarna

Stora framgångar för Sweden Kyokushin Union

Hela truppen samlad, fighters och coacher från tre olika 
klubbar i Sweden Kyokushin Union.

Den 16 maj åkte tre klubbar 
från Sverige ned till Beerse i 
Belgien för att delta i Beder 
der Kampen 2009. Efter en 
lång dag med många fighter så 
lyckades man bra och plockade 
hem totalt tolv medaljer på 19 
fighter. Några hamnade strax 
utanför prispallen, så som Ale 
Karates Fredrik Grankvist som 
slutade på en 5:e plats i Herr 
+80 kg. Richard Weber, även 
han Herr +80 kg, från Bolle-
bygd Budo-Kai, lyckades ta sig 
till final där han slutade på en 
2:a plats.

ÄLVÄNGEN. Inte var det något större rabalder och 
oväsen i Älvängen Folkets hus på onsdagskvällen. 

Och undra på det.
Ale Schackklubb firade 10 år med kaffe och 

tårta samt en simultanturnering.

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se


