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Nu går sommaren mot sitt 
slut och de sommararbetande 
ungdomarna i Ale Basket 
går vidare mot nya äventyr. 
Under tre veckor, 25, 32 
och 33, har dessa ungdomar 
arbetat som assisterande 
tränare samt själva tränat 
under ledning av Emil Salon 
och Markus Lenngren, 
före detta spelare i elitseri-
elaget Gothia Basket, som 
tyvärr lades ner under förra 
säsongen. Ungdomarna, 12 
stycken till antalet, medlem-
mar i Ale Basket men också 
andra intresserade ungdomar 
som fått betalt av kommunen 
under tiden. 

Anna Karlsson, Sara Mår-
tensson och Jenny Franck 
var några av de sommararbe-
tande ungdomarna och tje-
jerna tyckte att de fått många 
tekniska övningar och stra-
tegier av Markus Lenngren. 
De har stärkt sin teknik som 
basketspelare och även lärt sig 
samarbeta i gruppen, lärt sig 
lyssna och så vidare. 

Gruppen har haft en god 
stämning och de tycker att 

det har varit roligt att visa 
de yngre spelarna hur de ska 
utveckla sitt spelande och tän-
kande i samarbete med Emil.

Marcus Bodefjord 
Gistedt tycker att jobbet som 
sommarproffs haft bra tider, 
gett nya insikter om hur han 
själv kan utveckla sitt bas-
ketspel tillsammans med sitt 
lag. Vidare menar Marcus att 
Markus Lenngren ser hur alla 
spelare är som individer och 
att han låter spelarna prestera 
utifrån deras egen nivå. 

Ale Basket har haft flera 
samarbeten med Emil Salon 
och Markus Lenngren och 
dessa samarbeten har varit 
ömsesidigt positiva. Deras 
erfarenhet både som spe-
lare och tränare har gett 
Ale Basket och dess spelare 
mycket positivt lärande. Emil 
Salon drar nu vidare norröver 
till LF Basket Norrbotten 
(Länsförsäkringar) före detta 
Plannja Basket. Vi önskar er 
båda lycka till!

Ale Basket
Agneta Hummerhielm

Pernilla Bodefjord

Basketproffs för en sommar

Glada yngregruppen tillsammans med sommarjobbarna och 
gästtränaren Emil Salon (randig tröja).

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)

Att förlora med 0-18 under 
samma säsong är ganska ovan-
ligt. Lägg därtill att Spartas 
målvakt, Vasilis Tasulas, till-
hörde de främsta hos gäster-
na, men tyvärr blev han alltför 
ensam då målhungriga hem-
maspelare stormade fram.

Efter paus lät tränaren Stig 
Persson vaska fram ett flertal 
juniorer som säkert blir att 
räkna med framöver.

Med sex omgångar kvar av 

division 6 D Göteborg ligger 
Älvängens IK tvåa i tabellen, 
två poäng efter ledande Hi-
singsbacka. Närmast väntar 
bortamatch mot Bjurslätts IF. 
ÄIK som också har kvar att 
möta Hisingsbacka. Det sker 
söndagen den 3 oktober borta 
på Backavallens konstgräs.

Målhungriga ÄIK gjorde 10-0

Vitklädde ÄIK-spelaren Jonas Rhodén hittade rätt med tre 
mål i lördagsmatchen hemma mot Sparta. 

Det var många som ville visa sin uppskattning efter lör-Det var många som ville visa sin uppskattning efter lör-
dagens ÄIK-seger med 10-0 över FC Sparta. Willy Kölborg dagens ÄIK-seger med 10-0 över FC Sparta. Willy Kölborg 
från Socialdemokraterna delade ut pris till bäste spelare, från Socialdemokraterna delade ut pris till bäste spelare, 
som blev Johan Parinder.som blev Johan Parinder.

ÄLVÄNGEN. Det måste kännas som en mardröm 
för FC Sparta att möta Älvängens IK. 

Först 0-8 i baken i vårens hemmamatch och 
sedan 0-10 i lördagens uppgörelse på Älvevi.

– Det blir inte roligt att förklara detta för kom-
pisarna när vi kommer hem, sade man i kabyssen 
efter matchen.

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

HÖST-
ERBJUDANDE

Spela fritt i höst!
Spela hösten 2010 och säsongen 2011

Betala 395 kr/mån i 12 mån

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se


