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HÅLANDA
SIM & TRIM

Ingen föranmälan, kom i god 

tid för inskrivning.

Hösten 2009
VUXNA och UNGDOMAR

BARNGYMNASTIK 4-6 ÅR
Måndagar Start 7/9
• Hopp- och lekgympa (4-6 år)
 Hålanda Bygdegård kl:18.15-19.00
    Ledare: Mari-Louise Nilsson 
    Hjälpledare: Ida Edvardsson

150 kr per termin (12 ggr)

Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna

Frågor Pia tel 0303-33 76 01

För mer information om 

vår förening gå in på 

www.halanda.se/evenemang/ 
sim&trim.

Söndagar Start 6/9 
• Motionsgymnastik Medelpass
 Hålanda Bygdegård 19.00-20.00
 Ledare: Liselott Persson

Måndagar Start 7/9 
• Stavgång med ledare OBS!Nytt pass
 Samling utanför Skepplanda simhall
 Kl 09.30 Ledare: Ammi Westlund

Måndagar Start 28/9 
• Vattengympa  19.45-20.45 
 Skepplanda simhall OBS! Datum

Ledare: Ammi Westlund
 Fri simning 20.45-21.15

Tisdagar Start 9/9
• Motionsgymnastik Medelpass
 Garnvindeskolan 19.00-20.00 OBS!
    Ledare: Anki Olsson

Vuxna och ungdomar 400 kr per termin. Ni har 
möjlighet att välja fritt ur alla våra aktiviteter 

under veckan. 

Ingen föranmälan, kom i god 

tid för inskrivning.

KYOKUSHIN KARATE
KNOCK DOWN 

NYBÖRJARSTART
AUG/SEP 2009 

För dig som vill träna kondition, styrka 
och smidighet i kombination med respekt, 

disciplin och ödmjukhet 

INTAGNING HELA SEPTEMBER 

Plats: Nolskolans gymnastiksal 

Vuxna (från 13 år) nybörjare 11 aug 18:00 
Intagning tisdag och torsdag september ut 

Barn och ungdom (8-12 år) nybörjare 12 aug 17:30 
Intagning onsdagar september ut 

Klädsel: träningsbyor och t-shirt 

KUNGÄLV. Komar-
ken blev återigen för 
svåra för Nödinge SK:s 
mannar.

– Vi började bra, men 
tappade sedan hela 
konceptet och förlusten 
är inte mycket att säga 
om, ansåg NSK-träna-
ren, Stefan Szilagyi.

Nödinge förlorade även vår-
mötet mot Komarken med 

uddamålet (1-2).
Det var 

spelmässigt 
ganska jämnt, 
med ett litet 
övertag för 
hemmala-
get som dock 
hade svårt att hitta rätt.

Först i den 70:e spelmi-
nuten kom en kontring som 
NSK inte lyckades avvärja. 1-
0 sved nog lite extra för mål-

vakten Christian Nylén osm 
är tillbaka i 
NSK-kassen.

– Han var 
strålande och 
gjorde en 
toppenmatch. 
Han hade 

varit värd att få hålla nollan, 
tyckte Szilagyi.

Redan på fredag finns det 
däremot stora möjligheter 
till glädjevrål på Vimmer-
vi. Då tar Nödinge nämligen 
emot tabelljumbon Rödbo 
som hittills bara lyckats ta en 
enda  poäng.

– Vi är förhoppningsvis 

fulltaliga på fredag och kan 
spela med bästa laget, då ska 
vi kunna vinna.

Det var många tunga ben i 
Nödinge efter ett långt som-
maruppehåll. Kanske hinner 
det blåa hemmalaget få upp 
ångan till på fredag.

Matchens kurrar: Christi-
an Nylén 3, Dlawer Kotani 2, 
Marcello Milli 1.

NSK inledde hösten med förlust
FOTBOLL
Division 6 D Göteborg, fred 21/8
Komarken – Nödinge SK 1-0

I helgen hölls Veteran-SM 
i Norrtälje. Det hade sam-
lats cirka 600 personer som 
gjorde 1 500 starter under 
tre dagar, vilket var rekord 
för dessa mästerskap. Det var 
mestadels fint väder under 
helgen. Tingbergs AIS lycka-
des erövra hela sex medaljer.

Jessica Kuutti tävlade i 
klassen K 35 och hon börja-
de med att ta hem ett silver 

på 100 meter med tiden 14.64 
sekunder. På 200 meter blev 
det guld med segertiden 30.36 
sekunder. I tresteg hoppa-
de hon hela 9.49 och fick ett 
silver. Alla Jessicas resultat var 
personbästa och på 200 meter 
sänkte hon det med över en 
sekund, i tresteg var det cirka 
en halv meter längre.

Peter Johansson tävla-
de i klassen M 35. För Peter 

blev det tre silver. Han bör-
jade med 800 meter där det 
var tufft mellan tre löpare 
på upploppet, i den mycket 
starka motvinden. Alla tre 
hamnade inom 90 hundra-
delar. Tiden blev 2.07.81.  1 
500m  var ett ännu jämna-
re lopp bland placeringen 2-6. 
Men när 200 meter återstod 
blev det en spurtduell igen, 
där Peter tog hem silvret med 

två sekunders marginal. Tiden 
blev 4.29.41. Segrade gjorde 
landslagsmannen Niklas Öst-
erberg från hemmaklubben 
på nytt mästerskapsrekord. 

I tresteg hade Peter led-
ningen tills det var ett hopp 
kvar i tävlingen. Då hoppade 
Andreas Fröjd om och vann. 
Peters silverhopp blev 11.57 
meter.
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TAIS tog hem sex medaljer på Veteran-SM

Ridskolan för vuxna 
och ungdomar med 

krav på kvalitet

K-RIDCENTER

Info och vägbeskrivning på www.K-RIDCENTER.se

Introduktionskurs för vuxna 
5 ggr/750:- start vecka 36
• Ströplatser i grupper på fl era nivåer, 
 privatlektioner och helgkurser
• Boxplatser lediga fr september

Vi fi nns på Hamnens Gård, Älvängen 

Lena Karlsson
0705-181777

max 6 deltagare/kurs

www.battrebil.se

Varmt välkomna
Varmt välkomna 

till oss påtill oss på 

Bättre bil!Bättre bil!

Nödingevägen 2 • Tel: 0303-960 96

- Fullserviceverkstad
- Däckverkstad
- Hjulinställning
- Däckhotell
- Plåt- & lackverkstad
 (Vi jobbar med alla försäkringsbolag)

AUKTORISERAD ELLER INTE
Sedan EU beslutat om gruppundantaget kan inte 
märkesverkstäder längre knyta upp din bil och 
dess service till sig. Du är fri att välja var du vill 
serva din bil utan att riskera att du inte får några 

garantier och sämre andrahandsvärde.

Vi har altid ett 40-tal välvårdade bilar, 
besök vår hemsida www.battrebil.se

Fri lånebilFri lånebil
vvid bokadid bokad sserviceervice

RänRäntetefri avbefri avbetalningtalning i Bil- & däckverkstadi Bil- & däckverkstad

199KR/MÅN

TRÄNA ALLA
AKTIVITETERGYMKORT

249KR/MÅN

... ARENAN KOMMER ATT FÅ 
SAMMA FRÄSCHA LOOK SOM 
NYA ARENAN I NÖDINGE! 
STOR INVIGNING 10 JANUARI

SPORTLIFE ÄLVÄNGEN • FABRIKSV. 3 • TEL 0303-74 66 60 • WWW.SPORTLIFE.SE

ALEKORTET
ALLT INGÅR:

GYM •  GRUPPTRÄNING • SOL • MASSAGE

299KR/MÅN
12 mån autogiro • Sportlife Älvängen 12 mån autogiro • Sportlife Älvängen 12 mån autogiro • Älvängen & Nödinge!

OMSTART! NYSTART! KICKSTART!
VI HELRENOVERAR VÅR TRÄNINGSANLÄGGNING I ÄLVÄNGENVI HELRENOVERAR VÅR TRÄNINGSANLÄGGNING I ÄLVÄNGEN

BYGG-REA! BYGG-REA!

KONTANTPRESSAT 
ÅRSKORT NU: 1990KR

BYGG-REA!

Sportlife Älvängen

BYGG-REA!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Har du resultat 
att rapportera?

jonas@alekuriren.se


