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LÖDÖSE. Ishockey en 
självklarhet för både 
killar och tjejer?

Inte i alla föreningar, 
men i LN-70 HC råder 
jämställdhet.

– Vi satsar mycket 
på tjejhockeyn, intygar 
Britt-Marie Brattlöf.

Lokaltidningen fanns på 
plats när LN-70 HC, i sam-

arbete med Vakna, arrang-
erade prova-på-dag för tjejer 
i Lödöseborg förra månda-
gen. Klubben tillhandahöll 
utrustning för de deltagare 
som inte hade eget material 
att tillgå. Arrangemanget 
blev en succé.

– Jag tror vi har räknat in 
23 nya tjejer. Helt fantastiskt! 
Det är jättepositivt, förkla-
rade Philippe van Assche.

Tjejerna gavs en lektion 

i skridskoåkning, men de 
fick också lära sig att han-
tera puck och klubba. Stäm-
ningen var god och förhopp-
ningsvis kommer några av 
deltagarna att dyka upp i 
LN-70 HC Ladies vad det 
lider. Laget består idag av 17 
tjejer, årgångarna 90-99.

– I tjejhockey förekommer 
inga tacklingar och det är 
inte åldersrelaterat, förklarar 
Britt-Marie Brattlöf.

– Förbundet satsar mycket 
på tjejhockeyn och förhopp-
ningsvis ska det ge positiva 
effekter på sikt med en god 
återväxt, tillägger Britt-
Marie.

Slutligen kan noteras att 
officiell invigning av Lödöse-
borg är planerad att äga rum 
tisdagen den 1 december i 
samband med A-lagets hem-
mamatch mot Trollhättan.

JONAS ANDERSSON

Inte nog med att Alesimmarna slår medlemsrekord, alla 
slog sina personbästa tider på Skärets tävlingar i Udde-
valla. Tjejerna och killarna i klubben visade verkligen att 
Alesimmarna,står sig i konkurrensen med dom stora klub-
barna i Västsverige. Med tanke på att simmarna de möter 
har träningstillfälle 5-7 dagar i veckan och Alesimmarna 
2-3 dagar, så hänger våra simmare med mycket bra. Tack 
vare god stämning, bra tränare och bra samarbete med 
personalen i Skepplanda simhall, är Alesimmarna en klubb 
med flyt.

Simklubben med flyt

Tjejer erövrade isen i Lödöseborg
– Succé för ”prova-på-hockey”

LN-70 HC bjöd tillsammans med Vakna in till prova-på-hockey för tjejer i måndags. Arrangemanget blev en succé!

Var det månne en ny Kim 
Martin vi skymtade i Lödö-
seborg?

Tjejer i olika åldrar kom till 
Lödöseborg på höstlovets 
första dag. 

 ”Inspirera till medvetna     
     val som leder till 
            ökad livskvalitet”

värde 249:-

Kom in i värmen
10-solkort

199:-

Ring och boka ditt     
     träningskort idag

Erbjudandet gäller tom 30/11-09

2990:-
Köp ditt Silverkort hos oss idag

Silverkort
Grupp- Styrke- Konditionsträning
12 månaders kontantkort, ord.pris 4548:-

 *Gäller ej Åbybadet,Majorna och Hisings backa 
Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden.

**Administrativ expeditionsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro

Få inspiration att börja ett nytt och aktivt liv 

Gratis är gott!
Köp något av våra

 autogiroavtal 
och få året ut gratis!

**

*

NY   Ale/Nol , 0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (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)


