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HÅLANDA. Med en ny 
tävlingsstol tar Gunilla 
Wallengren sikte på VM 
i Indien i november.

När SM avgjordes på 
hemmabanan i Alingsås 
förra helgen fick Hålan-
datjejen det kvitto hon 
önskade.

– Jag sökte en del 
svar och fick dem, 
säger Gunilla till lokal-
tidningen.

Ingen har väl glömt den 
dramatik som utspelade sig 
på Paralympics förra året 
när Gunilla Wallengren 
kraschade och drömmarna 
om medaljer gick upp i rök. 
Nu har hon lagt den besvi-
kelsen bakom sig och med en 
helt ny tävlingsstol ser hon 
fram emot VM, som avgörs 

i Indien med start den 22 
november.

– Jag har förändrat min 
sittställning. Jag såg min 
chans att göra det den här 
säsongen, när det inte är så 
många tävlingar och då VM 
ligger väldigt sent på året, 
förklarar Gunilla.

På SM i Alingsås var 
Gunilla Wallengren ensam 
deltagare i sin klass varför 
kampen om medaljer ute-
blev.

– Det gjorde dock inget. 
Det viktigaste med SM var 
att få in rätt känsla och se att 
jag kan prestera med den nya 
tekniken.

Mest belåten var Gunilla 
Wallengren med sin insats 
på 400 meter där tiden blev 
1.01.86. Hon ställde också 
upp på 100 meter, 200 meter 

och 800 meter.
– Nu blir det hårdträning 

i höst och sedan ska jag för-
söka försvara mina medaljer 
från VM i Taiwan där det 
blev två silver och ett brons, 
avslutar Gunilla.

JONAS ANDERSSON

Wallengren har 
tagit sikte på VM
– Prövade ny stol på SM

Gunilla Wallengren.

PRISER
All jympa vuxen

650 kr

Jympa
Barn-Junior/Ungdom
200 kr  /   300 kr

Stavgång
200 kr

10-klippkort
400 kr

Medlemsskap
vuxen/ungdom/

junior
100 kr helår
Medlemsskap

barn 2-6 år
50 kr helår

Program 24/8 - 20/12 

Kraft - lust - glädje
träna med oss i höst -

äldre - unga - barn
vi har något för alla!

Härlig gemenskap
i vårt glada gäng!

Terminsstart 24 augusti
2009

GRATIS hela första veckan!
Friskis&Svettis Ale

ett prisvärt träningsalternativ!

 För den ovana:
 ● Bas Styrka (lättare utan hopp) 
 ● Stavgång Bas och Medel (utejympa)
 ● StavCross Medel (utejympa)

 För den som är van:
 ● Medel (en del hopp, högre tempo) 
 ● Danspass (var 3:e söndag kl 18.00) 

 För barn 7-12 år
 ● Juniorpass  
 För barn 2-6 år i följe med förälder:
 ● Familjejympa

Billigast i Ale !

För inbetalning av terminskort
Bankgiro 5939-9121

Ange namn, adress, pers nr, korttyp,
e-postadress

 Måndag 19.00 Medel  Suzette Nolskolan
  19.30 Bas  Giesela Bohusskolan
  (detta pass startar 14 september 09 och är ett   
  samarbete med Bohus Gymnastikförening)

 Tisdag 18.30 Stavgång Sonja/Marie Furulund
  20.00 Medel  Isabelle Ledethallen

 Onsdag 17.00 Medel  Karin  Ledethallen
  18.00 Juniorjympa Kristin  Kyrkbyskolan*

 Torsdag 19.30 Bas Styrka Maria  Kyrkbyskolan*
  19.00 StavCross Marie   Dammekärr

 Söndag 16.30 Familjejympa Linda  Kyrkbyskolan*
  18.00 Medel/  Rullande Sporthallen,
   Danspass   Kyrkbyskolan
  * dessa pass hålls i Lilla Hallen i Kyrkbyskolan i Nödinge

Du hittar all information om oss på

www.friskissvettis.se/ale

GÖTEBORG. SBTK:s 
damtränare Stig Pers-
son hade all anledning 
att vara nöjd med sitt 
lag i lördags.

Det blev vinst i den 
viktiga bortamatchen 
mot Sandarna med 3-1 
(1-0).

Segerorganisatörer 
var dessutom Perssons 
båda döttrar, Amanda 
och Matilda Errind, som 
svarade för målfabri-
kationen på Valhallas 
konstgräsplan.

Skepplandas damer klättrade 
upp över strecket och läm-
nade åtminstone temporärt 
bottenträsket i division 2 NV 
Götaland. Segern mot San-
darna var efterlängtad.

– En härlig seger som 

naturligtvis bidrar till en 
goare känsla i gruppen. Det 
var en ganska jämn match, 
men där vi skapade aningen 
fler och bättre målchanser än 
hemmalaget, sammanfattar 
Stig Persson.

Rejält tryck
Gästerna inledde väldigt 
piggt och skapade ett rejält 
tryck under de första 25 
minuterna. Följaktligen tog 
man också ledningen med 
1-0, men mot slutet av halv-
leken kom Sandarna starkt 
tillbaka.

– Med lite oflyt kunde vi 
fått en straff emot oss. Vår 
målvakt, Anna Rehnlund, 
svarade också för ett par fina 
ingripanden, säger Persson.

Skepplanda visade styrka 
i den andra akten och trots 
det utsatta tabelläget visade 

spelarna inga som helst 
orostecken. Amanda Errind 
gjorde sitt andra mål för 
dagen och lillasyster Matilda 
fick också anteckna sig i pro-
tokollet.

– Nu väntar Nittorp i 
nästa omgång. Det blir en 
tuff match, men vi har för-
delen av hemmaplan, säger 
Persson.

Vad tror du om era chan-
ser att klara nytt kontrakt?

– Det är 50-50 som jag ser 
det. Jag tycker att vi har ett 
så pass bra lag att vi borde 
kunna klara oss kvar, men det 
är små marginaler. Tre poäng 
mot Nittorp skulle innebära 
att det ser betydligt ljusare ut 
inför fortsättningen, avslutar 
Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

Viktig seger för SBTK:s damer

Amanda Errind gjorde två mål när Skepplanda bortabesegrade Sandarna i lördags med 3-1. 
En seger som förde upp SBTK ovanför nedflyttningsstrecket. 
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