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BORN TO BE ALIVE ! 

Discon är tillbaka in i 
gruppträningssalarna nu 
i höst,kom och svettas till 

dom bästa disco hitsen

Erbjudandet gäller tom 30/9-10

Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 399:- 12 månaders basavtal

12 månader kontant 3490:- 
Admin/expavg199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Passa på innan 

prishöjningen!

1/10 ändrar vi prislistan
Prisexempel  

Guldkortet till 449:-/mån

NY GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

                           (Före detta Nordic Wellness)

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 Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Torsd 2 sept kl 18.15
Gläntevi

Alvhem – Långared

Lörd 4 sept kl 12.00
Gläntevi

FC Ale – Töllsjö

Lörd 4 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Sparta

Sönd 5 sept kl 15.00
Surte IP

Surte – Färjenäs

Sönd 5 sept kl 16.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Fräntorp Qviding

Sönd 5 sept kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – FTU

FOTBOLL I ALE

SKEPPLANDA. Skepp-
landas herrar har 
toppat formen inför 
lördagens avgörande 
batalj mot Östadkulle.

10-0 hemma mot 
Spark var ett härligt 
formbesked.

– Vi är laddade och 
har inga planer på 
att släppa andraplat-
sen ifrån oss, säger 
huvudtränaren Jonas 
Andersson.

4-0 på tjugo minuter. Hem-
mamatchen mot Spark blev 
ingen match 
för Skepplan-
da. Ett taggat 
SBTK gjorde 
minst sagt 
processen kort 
med gästerna. 
Innan förnedringen var över 

blev det tvåsiffrigt.
– De går runt på ett 50-tal 

spelare och idag var väl ge-
nomsnittsåldern lite för hög. 
Vårt betydligt yngre lag 
kunde lätt springa ifrån sin 
bevakning, förklarar Jonas 
Andersson.

Målskytte är alltid bra för 
självförtroendet och i Skepp-
landa fanns det för dagen 
sex målskyttar. Christian 
Rönkkö svarade för tre av 
målen och talangen Linus 
Carlsson, 16, som kom in 
efter paus sparkade in två.

– Otroligt roligt att våra 
unga killar tar för sig. Jonat-

han West-
lund, blott 
17 år, fick 
förtroendet 
från start på 
vårt mittfält. 
Han gjorde 

en stabil insats och visar nu på 

allvar att han är med och kon-
kurrerar om en plats i laget, 
säger Jonas Andersson.

Skepplanda är med i racet 
om en kvalplats till division 
fyra. Andraplatsen försvarar 
laget tack vare en överlägsen 

målskillnad, men på lördag 
går serien in i ett avgörande 
skede. På bortaplan väntar då 
jagande Östadkulle. Sjuntorp 
som är den tredje utmanaren 
har att ta hand om Väster-
landa. Sedan tidigare står det 

klart att Wargön har vunnit 
serien. Laget är fortfarande 
obesegrat.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Tvåsiffrigt på Forsvallen

FOTBOLL
Division 5Västergötland västra
Skepplanda – Spark 10-0 (4-0)

Skepplanda förnedrade SparkSkepplanda förnedrade Spark

Christian Rönkkö hade lekstuga på Forsvallen i lördags och svarade för tre av hemmamålen.

SKEPPLANDA. Drama-
tik ända in i slutet.

SBTK:s damer vände 
och vann mot Stånge-
näs.

2-1 blev segersiffrorna 
efter hemmamål i den 
89:e matchminuten.
Minutvisaren hade bara gått 
tre varv när gästande Stån-
genäs tog ledningen mot 

Skepplanda i lördags. Hem-
maförsvaret lyckades inte få 
undan bollen i eget straffom-
råde och gästerna var obevek-
liga. 0-1 gjorde att SBTK fick 
arbeta i uppförsbacke.

– Jag tycker ändå att vi 
krigar på bra hela första halv-
lek. Det blev inte mycket till 

spel med tanke på planens 
beskaffenhet efter allt reg-
nande, säger tränaren Chris-
tian Andersson.

Lön för mödan fick 
Skepplanda en halvtimme in 
i den andra akten. Sandra 
Alvenby ordnade 1-1 och 
jubel på Forsvallen.

– Då kände jag mig ganska 
nöjd, men tydligen inte tje-
jerna. De öste på för seger, 
förklarar Andersson.

Med en minut kvar att 
spela tvingade Skepplanda 
fram en dubbelhörna. När 
bollen damp ner i femmeta-
ren var det Josefine Claes-

son som höll sig framme. 
Stångenäsförsvararen som 
stod på mållinjen gjorde allt 
för att freda kassen, men 
rensningen tog i insidan av 
ribban och in i mål.

– En jätteskön och viktig 
seger med tanke på att bot-
tenlagen i serien har börjat ta 
poäng, konstaterar Christian 
Andersson belåtet.

JONAS ANDERSSON

SBTK:s damer vände och vann
NU
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