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HÅLANDA. I lördags 
åkte Gunilla Wallengren 
till Bangalore i Indien.

Det är där som han-
dikapp-VM i friidrott 
avgörs under perioden 
25-30 november.

– Jag plockade hem 
två silver och ett 
brons på förra VM. Jag 
vill gärna försvara de 
medaljerna och gärna 
ta någon ädlare valör 
också, säger Gunilla till 
Alekuriren.

Gunilla Wallengren från 
Hålanda kommer att ställa 
upp på tre distanser i årets 
VM. Det blir 400, 800 och 1 
500 meter.

– Jag är riktigt nyfiken på 
vad jag ska kunna prestera. 
Det blir ett rejält test av min 
nya tävlingsrullstol, säger 
Gunilla.

Den senaste tidens förbe-
redelser har mestadels skett 
inomhus. Gunilla har använt 
si g av sin så kallade roller.

– Formen känns bra. För-

hoppningsvis får jag förbli 
frisk och då ska det bli riktigt 
kul att se vad jag kan åstad-
komma.

En glädjande nyhet fick 
Gunilla Wallengren i slutet 
av förra månaden då hon fick 
beskedet att hon blivit utta-
gen i landslagsledningens 
grupp ”Team London”. Nio 
handikappidrottare är med i 
satsningen mot Paralympics 
i England 2012.

– Satsningen innebär att 
vi får möjligheten att vara 

med på fler internationella 
tävlingar. Samtidigt höjs 
kraven på oss idrottare, säger 
Gunilla.

– Det var emellertid nöd-
vändigt att den här sats-
ningen kom till stånd. Sve-
rige har halkat efter övriga 
nationer och det märktes på 
Paralympics i Peking senast. 
Förhoppningsvis ska detta 
leda till att vi kan slåss om fler 
medaljer i London, avslutar 
Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Wallengren hoppas på medaljer i VM

Gunilla Wallengren tävlar på tre distanser när handikapp-VM i 
friidrott går av stapeln i Bangalore, Indien, 25-30 november.

 ”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)

Innebandy Division 1 Damer

Lördagen den 
28:e november

kl 15.45
Ale gymnasium

Surte IS IBK vs
Pixbo/Wallenstam

Matchvärd:


