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SKEPPLANDA. Alesim-
marna har flyt just nu.

Det är drag i klubben 
minst sagt.

Förra söndagen 
arrangerades klubb-
mästerskap i Skepplan-
dahallen med massor 
av aktiva och publik på 
plats.

För några år sedan var intres-
set för Alesimmarna ganska 
svalt, men utvecklingen har 
vänt uppåt. På bara ett år har 
medlemsantalet gått från 173 
personer till 252.

– Trivseln är hög och vi har 
kul i klubben. Vi har lyckats 
skapa en speciell anda som 
gjort att många vill vara med 
i föreningen. Det är jättero-
ligt, säger Bo Larsen, som är 
vice ordförande i styrelsen.

Pussla med tiderna
Träning bedrivs söndagar 
samt måndags- och tisdags-
kvällar. Det gäller att pussla 
med tiderna då det är många 
som önskar träningstider.

– Jämfört med många 
andra klubbar i regionen kan 
vi inte erbjuda lika många 
träningstillfällen för våra 
aktiva, men vi lyckas ändå 
hålla en väldigt hög kvalitet 
på vår verksamhet. Vi har en 
tävlingsgrupp på ett 20-tal 
simmare, i åldern 8-14 år, 

som står sig väl i konkurren-
sen, understryker Bo Larsen.

Många nyfikna
På luciadagen arrangera-
des KM i Skepplandahallen, 
vilket lockade många nyfikna 
åskådare. Det blev en riktig 
heldag som förutom simning 
även bjöd på fiskdamm, ser-
vering och lussefirande.

– Det blev en perfekt 
avslutning på säsongen, kon-

staterar Bo Larsen.
Den prestigefyllda lag-

kappen mellan tränarna och 
de aktiva var naturligtvis en 
höjdpunkt. Här vann ledarna 
med nöd och näppe över 
nästa generations storsim-
mare.

Alesimmarna rider på framgångsvåg
– Medlemsantalet har skjutit i höjden
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Den traditionella lagkappen mellan ledarna och klubbens 
ungdomar blev högdramatisk.

Förra söndagen avgjordes Alesimmarnas klubbmästerskap. 
Många medaljer skulle fördelas till lyckliga pristagare.

Sofia Larson från Älvängen 
visar stolt upp sin medalj 
som hon fick på Alesim-
marnas säsongsavslutning.

Förutom simtävlingar bjöd Alesimmarnas avslutning på lus-
sefirande.

Nu är det 
jul igen

LIFE Tomten kommer med paket 

till dig och dina nära och kära.  

Ge bort ett nytt liv till dem 

du håller kär

999:-
BRONSKORT

Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

1290:-
SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

299:-
Sol + Massage

10 sol + 10 vattenmassage
ord.pris 788:-

*Erbjudandet på Bronskort gäller ej Åby, Silverkort gäller ej Majorna & Åby 

Årets julklappar
Erbjudandet gäller tom 091223

Ring och boka ditt     
     träningskort idag


