
BOHUS. Spinneriets 
internationella kattut-
ställning gjorde ånyo 
succé i Ale Arena.

Totalt ställdes över 
tusen katter ut under 
helgen.

– Vi har hittat ett 
väldigt bra koncept och 
samarbetet med ban-
dyklubben är toppen, 
sa en supernöjd ordfö-
rande i Merlyn  Lindahl.

När isen har smält har det 
blivit tradition att släppa in 
katterna i Ale Arena. För 
andra året arrangerade katt-
vännernas förening Spinne-
riet sin internationella två-
dagarsutställning. Alla raser 
fanns på plats såväl lördag 
som söndag.

– Första dagen hade vi 526 
katter som ställde ut. En siffra 
vi är väldigt nöjda med, säger 
Merlyn Lindahl.

Under söndagen kröp det 
sakta men säkert över 450 och 
totalt blev det knappa tusen 
katter som visades upp för 
den kompetenta juryn.

Två av utställarna var Ger-
hard Karlsson och Gunvor 
Enblom som gladde sig åt sin 
Hunny som vann klassen för 
Devon Rex.

– Det var hennes 21:a vik-
toria, vilket gör att hon till-
delas utmärkelsen Supre-
me Champion. Hon är tre år 
nu och har ställts ut mycket. 
Det ska hon slippa fram över, 
lovade Gerhard Karlsson som 

fått katten i 70-årspresent av 
sin sambo.

– De är som ett par. Hon 
viker inte en tum från honom. 
Hunny är väldigt social och 
nyfiken. Faktum är att den 
här rasen apporterar ganska 
bra – åtminstone Hunny, be-
rättar Gunvor Enblom.

Det fanns fler som fick 
högsta utmärkelsen, Supre-
me Champion, tre på lör-
dagen och två på söndagen. 
Bonnie, en korthårig ganska 
ovanlig Burmilla, kunde 
slicka sig om munnen åt ännu 
en fin utmärkelse.

– Nu kastrerar vi henne 
och sedan börjar vi på en ny 
vända. Hon gillar att ställa ut 
så det är inga problem, in-
tygade ägaren, Doris Bratt-
hammar, från Göteborg.

Föreningen Spinneriet 
grundades 1992 och har idag 
330 medlemmar i Västsveri-
ge. Utställningen i Ale Arena 
är föreningens största och 
innan den hamnade i Bohus 
var den lokaliserad till Sten-
kullen.

– Vi höll till i deras hock-
eyhall, men så tog kommu-
nen över driften och då för-
bjöd de djur i lokalerna, be-
rättar Merlyn Lindahl.

Det finns det en bandy-
klubb som tackar för.
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Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

8 dagars semester i semesterstuga i Skeikampen

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsarerbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

• 7 övernattningar

Skeikampen Hytter    
I århundraden har folk vallfärdats till 
Skeikampen för att slappna av och 
njuta av den friska fjällluften i gräns-
landet mellan de höga bergen och 
Gudbrandsdalens skogar. Här ligger 
era familjevänliga norska semester-
stugor på Skeikampen Resort idylliskt 
vid bergets fot som en traditionsrik 
välplacerad bas för att uppleva alla 
de aktivitetsmöjligheterna som finns 
i fjällen. Ni kan t.ex. åka på trekking- 
eller cykeltur eller spela golf på en av 
de högst placerade banorna i Norge 
(900 m.ö.h.) med en imponerande 
utsikt över högfjällen. Stugorna ligger 
centralt placerade på gångavstånd 
från restauranger och bra inköpsmöj-
ligheter och är ideelt som start för en 
körtur ut i det norska högfjället.

Ankomst: 
Valfri i perioden 1/6-19/9 2010.

Enkelrum 5.049:- Extrasäng 3.599:-
Avbeställningsskydd Per vuxen 175:-/Per barn 85:-

• 7 övernattningar 
• 7 x frukostbuffé 
•  7 x 4-rätters middag/

buffé
• 1 x guidad vandring 
• Fri entré till simhallen

Sommaräventyr 
i Salzburgerland

Hotel Alpina Wagrain ★★★★

I mötet med Salzburgerland är det 
lätt att bli överväldigad av det vackra 
alplandskapet som blåser nytt liv i 
själen. På denna friplats ligger ett av 
sommarens bästa familjehotell och 
bara väntar på att hälsa er välkomna, 
stora som små. Semestern får full 
fart i aktivitetsparken Amadé endast 
100 meter från hotellet. Men det kan 
även varmt rekommenderas att ta 
en avkopplande vandring i Alperna 
med sina blomstrande ängar som gör 
Österrike till en riktig sommarpärla.

Ankomst Lördagar i perioden 5/6-
14/8 2010. 

Pris per stuga (max 5 personer) 

från1.899:-

Pris per person i dubbelrum

3.899:-

Avbeställningsskydd från 85:-

8 dagars semester på 4-stjärnigt familjehotell 
i Wagrain, Österrike

Barnrabatt 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-3 år gratis
 i förälders säng. 

Max. 1 barn 4-11 år gratis 
i förälders rum. 

Max. 2 barn per rum 
oavsett ålder.

Stugsemester 
i Norges högfjäll 

4 dagar
Från 899:-

 Ring & hör!

Hotel Alpina Wagrain

Expeditionsavgift 60:- tilkommer.

Alle priser & perioder: 
01/6-22/6:   1.899,- 
29/6-16/8:   3.449,- 
23/8-23/9:   1.899,- 

Hotel Jörgen Kock

BOHUS. – Ät allsidigt 
och slopa allt vad kost-
tillskott heter.

Uppmaningen 
kommer från kostrådgi-
vare Dan Fransson.

I onsdags morse före-
läste han i Bohussko-
lans aula.

Ett 40-tal ungdomar som på 
elevens val har golf, dans, 

boxning eller bandy som in-
riktning fick i förra veckan 
möjligheten att lyssna till 
Dan Franssons budskap i 
ämnet kost och hälsa.

– Det är ingen hemlighet 
att många av våra skolung-
domar slarvar med maten, 
inte minst gäller det frukos-
ten. Oavsett vilken idrott man 
utövar är det oerhört viktigt 
att man får i sig tillräckligt 
med energi och näring. Av 
den anledningen bestämde 
vi oss för att bjuda in en fö-
reläsare från Sisu för att be-
rätta om kostens betydelse, 
säger Stefan Rosberg som 
leder den nystartade bandy-
gruppen.

– Självklart ska vi ha 
elevens val med bandyinrikt-
ning när vi har en ishall som 
står tom dagtid. Förhopp-
ningsvis är detta ett första 
steg mot ett bandygymnasi-
um, men det återstår att se, 
säger Stefan Rosberg.

Onsdagsmorgonens kost-
rådgivning föregicks av ge-
mensam frukost i bamba. 
Därefter riktades all upp-
märksamhet mot Dan Frans-

son, som är fys- och kostan-
svarig i Qviding. Dan poäng-
terade vikten av att hitta rätt 
balans i sitt idrottsutövande.

– Kost, vila och återhämt-
ning gör att man blir bättre. 
Det gäller att ta hand om sin 
kropp annars når man inga 
resultat, konstaterade Dan 
och fortsatte:

– Äter du inte ordentligt 
inför en träning är det lika 
bra att du avstår passet. Så 
enkelt är det.

Träning, vila, äta
8-9 timmars sömn och 5-6 
måltider per dag krävs för 
den som vill lyckas som eliti-
drottare. På den punkten var 
Dan Fransson tydlig. 

– Goda resultat bygger 
på tre delar; träning, vila/
sova, äta, underströk Dan 
som också tillade att bra kost 
bygger upp kroppens im-
munförsvar.

Med hjälp av bilder be-
skrev Dan Fransson på ett 
enkelt och pedagogiskt sätt 
förhållandet mellan nyttig 
och näringsberikande kost 
kontra mindre lämpliga mat-

varor.
– Ät allsidigt! Krångla inte 

till det med en massa kosttill-
skott. Låt er inte luras av en 
massa producenter som bara 
vill tjäna pengar.

Med mättade magar och 
fyllda av nya kunskaper om 
kost lämnade högstadieele-
verna aulan.

Föreläsning om kost och motion

Dan Fransson gästade Bo-
husskolans högstadieelever 
i förra veckan för att prata 
om kost och hälsa.

Stefan Rosberg, ansvarig för 
Bohusskolans bandygrupp 
på elevens val.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tusen utställda 
katter i Ale Arena

Inför granskande ögon på domaren skulle väl vem som 
helst bli lite spak...TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


