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Nominera din förening på: 
www.gotaenergi.se/sponsringGöta energi – enklast ger mer. 

 telefon: 020-23 15 00   www.gotaenergi.se

Nominera din förening till 
Göta energis sponsringspott 2010.
Amerikansk fotboll, badminton, bandy, bangolf, baseboll, basket, biljard, bilsport, bingo, bob, bord-
tennis, bowling, boxning, bridge, brottning, budo, bågskytte, casting, curling, dans, dragkamp, fi lm, 
fl ygsport, fotboll, foto, friidrott, frisbee, fäktning, golf, gymnastik, gång, handikappidrott, innebandy, 
ishockey, jakt, judo, kanot, klättring, konst, konståkning, mångkamp, orientering, ridsport, rodd, 
rugby, segling, skidor, skidskytte, skridsko, sportdykning, squash, styrkelyft, sång, taekwondo, 
teater, tennis, triathlon, varpa, vattenskidor, volleyboll eller kanske vävning? 

Visa att du också är ett Ale-fan

En lyckad TOTALINVIGNING!TOTALINVIGNING!
NÖDINGE. Lyckan var 
total.

Äntligen öppnade 
Sportlife dörrarna till 
gruppträningsavdel-
ningen på Ale Torg.

Under festliga former 
fick medlemmarna 
prova på det mesta och 
lite till.

Ytterligare 600 kvm friskvård 
invigdes i lördags. Sportli-
fe har nu etablerat en kom-
plett träningsanläggning på 
Ale Torg och ortsborna har 
välkomnat satsningen.

– Ja, det måste jag säga. Re-
sponsen är fantastisk. Det gör 
också att vi faktiskt har sträckt 
på oss lite extra. Anläggning-
en blev både större och mer 
påkostad än vi först hade pla-
nerat, säger vd Katarina An-
dersson.

Resultatet är hon väldigt 
nöjd med.

– Det här är en av våra 
fräschaste anläggningar helt 

klart. Den är dessutom full-
ständigt handikappanpassad 
och tillgänglig för alla män-
niskor i alla åldrar. Precis så 
som vi vill att det ska vara.

Medlemmarna bjöds inte 
bara på en läcker buffé, utan 
också på gruppträning i olika 
former. Step, RPM, Box, 
Spinning med mera.

– Det här är verkligen 
toppen. Nu har vi allt här i 
Nödinge, sa Sverker Jans-
son.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Spinningsalen är invigd.

Nu är Sportlife Ale Torg en komplett träningsanläggning med allt för såväl individuell och träning i grupp. De nya 600 kvm 
invigdes i lördags.

Tillgänglighetsanpassade, moderna, ljusa och 
fräscha lokaler. En modern anläggning helt i 
tiden har anlänt till Nödinge.

En läcker buffé stod uppdukad, men för vissa var fiskarna i jätteakvariet 
mer lockande...


