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• Kaffe
• Hembakt
• Korv & Bröd
• m.m.

VÄLKOMMEN 
TILL 32:E UPPLAGAN AV

ALE GYMNASIUM • NÖDINGE
20 - 22 NOVEMBER

Sinikka Engdahl (Göteborg) vann presentkort 
500 SEK från Naturkompaniet vid dragning bland 

112 st anmälda/betalda 2009-10-31

55 st anmälda under oktober
Tidigare vinnare är:

sept/okt Birgitta Johansson (Nödinge)
aug/sept Kent Olsson (Göteborg)

juli/aug Peter Petersson (Skepplanda)

Sätt målet för din träning/motion 
- Anmäl dig nu! - Målet är 1000 st vandrare på 
35-årsjubileet första söndagen i maj (2/5 2010)

Få motionsformer är nyttigare än att vandra, hög 
fettförbränning och liten risk för skador!

Presentkort 500 SEK från Naturkompaniet lottas 
ut bland anmälda/betalda vid varje månadsskifte 
juli/aug 2009 t.o.m. april/maj (sista dragningen 
”april/maj” görs dock 15/4). Totalt m.a.o 10 st 

presentkort a’ 500 SEK.

 Anmäl dig på www.vattlefjall.se 

Återigen har årets tradi-
tionsenliga hösttävling i Aero-
bic Gymnastics genomförts. 
Tävlingen ägde rum i Kul-
turhuset i Älvängen söndag 
den 25 oktober. Publiken, som 
snabbt fyllde läktaren, fick se 
en väl genomförd tredje och 
sista del i Svenska Cupen. 

Arrangörsföreningen Ale 
Aerobic & Dansstudios med-
lemmar ställde upp i samtliga 
klasser och resultatet lät inte 
vänta på sig. Klubben tog hem 
fyra av fem möjliga segrar. 

Seniorklassens suveräna 
AnnTherese Johansson tog 
hem segern både i deltävling-
en och i den totala cupen.

I Juniorklassen 15 – 17 år, 
var inte lillasyster AnnLoui-
se Othzén Johansson sämre, 
utan vann även hon både del-
tävlingen och cupen. Silver-
medaljen togs av hemmaför-
eningens Malin Lundkvist 
som också tog hem silvret i 
den totala cupen.

I juniorklassen, 12 – 14 år 
par, tog Ellen Runemark och 
Andrea Bergman en första-
placering.

Utvecklingsklassens mästa-
re blev Hillevi Fagerström. 
Hon började tävla för ett år 
sedan, men är redan van vid 
att stå på prispallen. Detta var 
hennes tredje raka seger. På 4:
e plats i samma klass kom Julia 
Rydberg. Tjejerna i denna 
klass är mellan 10 och 12 år.

Även hemmaförening-
ens övriga deltagare gjorde 
mycket bra ifrån sig genom 
Josefin Nordin och Karin 
Tuvskog på 4:e respektive 7:
e plats. I juniorklassen 12 – 14 
år, tog Andrea Bergman en 4:
e plats.

Klubbens tre landslags-
medlemmar har också hunnit 
med att åka till Tyskland för 
att delta i Halloween Cup. 

Resultatet i Tyskland blev 
både överraskande bra och 
inte riktigt som planerat. Ann-
Louise och Malin kom 4:a och 

5:a i sin klass. AnnTherese ge-
nomförde en i stort sett felfri 
rutin med endast en missad 
”svårighet” och hamnade 
därför på en 2:a plats, snöpligt 
snuvad på 1:a platsen med 0,2 
poäng.  Vilket också innebär 
ett kraftbesked inför nästa täv-
ling, som inte är något mindre 
än EM i Tjeckien.

EM nästa
Den 17 november bär det alltså 
av till årets EM. Tre gymnas-
ter  åker från Ale: AnnLoui-
se Othzén-Johansson, Malin 
Lundkvist och AnnThere-
se Johansson, vilket även är 
de tre gymnasterna i landsla-
get.  Tjejerna åker med sansa-
de förhoppningar om att göra 
ett gott resultat i en mycket 
hård konkurrens. De svens-
ka gymnasterna inom Aero-
bic Gymnastics har de senas-
te åren inte ens fått möjlighet 
att delta i EM och VM, och 
det är därför en mer än förvän-
tansfull och laddad trupp som 
lämnar Landvetters flygplats 
på tisdag inför en lång och 
fullspäckad tävlingsvecka.

Alla tre har satsat hårt 
med många träningstimmar 
i Älvängens Kulturhus. Både 
i mindre grupp och tillsam-
mans med de övriga gym-
nasterna som tränar Aerobic 
Gymnastics i föreningen. De 
står alla tre som mycket goda 
förebilder för yngre gymnas-
ter. 

Efter EM kommer grup-
pen, tillsammans med stora 
delar av Dansstudions dans- 
och gymnastikelever, att ge-
nomföra juluppvisningar i 
Medborgarhuset i Ledet. 

Det nya året kommer sedan 
att inledas med träningsläger, 
förhoppningsvis med en av 
Österrikes Landslagsträna-
re tillsammans med Svens-
ka landslagets tränare, Marie 
Andersson och UllaKarin 
Othzén.
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Framgångsrika Alegymnaster 
till EM i Tjeckien

EM nästa för Malin Lundkvist, AnnLouise Othzén och 
AnnTherese Johansson.

NSK dominerar i fyran

Caroline Karlsson hade en rolig dag i Ale gymnasium. 10 mål, 
de flesta på kontring, noterades hon för. Lika många gjorde 
Sara Andréasson. Tillsammans svarade de för över hälften 
av Nödinges mål mot jumbon från Torslanda.

NÖDINGE. Det skiljer 
29 mål mellan toppen 
och botten i damernas 
handbollsfyra.

Nödinge knockade 
jumbon Torslanda.

Över hälften av målen 
gjordes av två spelare.

Vilken överkörning det blev! 
Stackars Torslanda kom till 
spel med exakt fullt lag. När 
de dessutom 
fick en spe-
lare utvisad 
samtidigt med 
en skada var 
det bara fyra 
kvar... Nödinge lyckades trots 
sin överlägsenhet behålla skär-
pan och trummade stundtals 
på riktigt bra.

– Det är jag väldigt nöjd 
med. Tjejerna tog chansen att 
ge oss en bra målskillnad, sa 

NSK-tränaren, Preben Jus-
tesen.

Hemmalaget var inte bara 
skickligare, utan också pigga-
re. 19 av 37 mål kom på kon-
tring, där Torslanda var totalt 
chanslöst. Nödinges kon-
tringsvapen nummer ett, Ca-
roline Karlsson, gjorde tio 
mål, liksom distansskytten 
Sara Andréasson. Tillsam-
mans svarade alltså två spelare 

för över hälf-
ten av målen. 
Noterbart var 
att i andra 
halvlek be-
hövde NSK-

keepern, Carina Svensson, 
bara hämta ut bollen vid två 
tillfällen.

Allt annat än serieseger är 
självklart uteslutet för den 
forna division ett klubben.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Division 4 Göteborg damer
Nödinge SK – Torslanda 37-8 (18-6)
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Efter förlusten mot Polisen förra 
helgen har laget gjort en kanonvecka, 
där man på torsdagskvällen spelade en 

träningsmatch mot Göteborgs stadslag 
och vann med 5-3 och återfann stabili-
teten i spelet.

Lördagens seriematch mot 
Floda skulle bli en tuff drabb-
ning där bortalaget visade upp 
en kämparglöd och löpvilja, 
vilket Ales försvar fick känna 
på genom hela matchen. Fast 
hemmalaget spelade ett stabilt 
försvarsspel och Johanna Fri i 
målet var lysande.

Ale tog ledningen i matchen 
efter sju minuter i första pe-
rioden och utökade ledning-
en genom hela matchen. Efter 
halva matchen stod det 4-0.

I tredje perioden utöka-
de Ale ledningen till 6-0, där 
efter tappade hemmatjejer-
na tempot igen och Floda fick 
mer att säga till om och kunde 
reducera till 6-2.

Sammanfattningsvis en sta-
bil laginsats från Ales sida där 
alla tjejer gjorde ett jättejobb. 
Ale behåller nu serieledningen. 
Nästa match är inte förrän den 
6 december borta mot IBK 
Göteborg.                         ���

Ale IBF:s damer revanscherade sig

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Behandling 350:-

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

SPORT FÖR ALLA!
TENNIS • BAMINTON • SQUASH
BORDTENNIS • GYM & SPINNING

MINIGOLF • INNEBANDY • RACKETSHOP

Boka tid online: www.alelyckanssportcenter.com
Tel 031-46 95 00, Gamlestadsvägen www.klubben.se/alehf

- Älska handboll- Älska handboll

Sponsorer

Handbollsskolan 

BBolloll&&LekLek
För alla barn födda -00, -01 och -02

Skepplanda idrottshall lördag kl 11.00 - 12.30
Älvängens Kulturhus lördag kl 12.00 - 13.30
Har ni frågor är ni välkomna att ringa Dennis på 0702-20 50 17

OBS! 
Ingen handbollskola 21/11


