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Nicklas Tollesson är den verklige veteranen när 
det gäller terränglöpning i Dammekärr. I tisdags 
var han trea i mål i herrklassen (10.2 km) och 
noterades för tiden 38.56.

Premiären av Kvantumserien lockade Premiären av Kvantumserien lockade 
206 deltagare, stora som små.206 deltagare, stora som små.

– Återväxten är god, kon-
staterar Bengt Börjesson.

Kvantumserien pågår 
sex tisdagskvällar i rad och 
vänder sig till alla motionä-
rer, herrar och damer, pojkar 
och flickor.

– För dem som inte vill 

springa utan föredrar att 
gå har vi Lunken. Då går 
promenerar man en sträcka 
på 3.4 kilometer, förklarar 
Bengt Börjesson.

206 deltagare är i paritet 
med tidigare års premiärsiff-
ror. Rekordet för en enskild 

terrängkväll är 232 personer 
och sattes säsongen 2008.

Så här glad blev Kristofer Rydén, Älväng-
en, när det visade sig att han slagit nytt 
banrekord i klassen pojkar 10-11 2.5 km. 
9.50 var en putsning av det tidigare re-
kordet med tre sekunder. STURES 
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10 unika
modeller. Hitta
din personliga

favorit.

Träffa 
representanter 

från Keddy.
Torsdag 14 okt 

kl 14-18

mobil.lifeclub.se

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Burn Baby Burn! 
- Disco Inferno -

Discon är tillbaka in i 
gruppträningssalarna nu i höst

LIFE är alltid först med det 

senaste inom gruppträning

Erbjudandet gäller tom 31/10-10

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 449:- 12 månaders basavtal
Admin/expavg199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro medl.avg 99:-tillkommer på alla medl.kort

12 månader kontant 3790:- 

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) Erbjudandet gäller tom 31/10-10E bj d d t äll t 33 /1/100 10ällällällE 331//100 10

 

Svalka av dig Paket
              

 

                 Värde 507:-

För dig som tecknar  

guldmedlemskap 

under oktober månad får ett


