
SKEPPLANDA. Är Ale-
simmarna kommunens 
mest framgångsrika 
klubb?

För tillfället kan det 
vara så.

Det ena toppresulta-
tet avlöser nämligen 
det andra.

Frågeställningen är själv-
klart lite provocerande, men 
just nu har Alesimmarna ett 
par gyllene årgångar i täv-
lingsbassängen. För en tid 
sedan noterade Felicia Tho-
nander, 9 år, Sveriges fjärde 
bästa tid på favoritdistansen 
25 meter bröst.

– Vi har alltid en eller ett 
par simmare med på pallen 
i tävlingar som avgörs i re-
gionen. På två år har vi ökat 
medlemsantalet med över 
100 personer och har idag 
272 aktiva simmare, berättar 
Bo Larsen, vice ordförande i 
Alesimmarna.

Klubbens simmare har 
möjlighet att träna tre gånger 
i veckan, men det är det få 
som gör.

– Vi är ingen elitklubb 

ännu, utan satsar brett och 
försöker skapa så bra förut-
sättningar som möjligt. Vi 
vill gärna behålla våra talang-
er så länge det går, men de 
som verkligen vill satsa måste 
kunna simma i princip varje 
dag. Det har vi ingen möjlig-
het att erbjuda i Ale, förklarar 
Bo Larsen.

Alesimmarna har grup-
per för deltagare från fem år. 
Pingviner kallas de yngsta, 
gruppen Delfin, Haj och 
Medley är nästa steg innan 
du hamnar bland de lite äldre 
som tränar i en A- B eller C-
grupp. För en av grupperna 
är Ida Jonsson, 17, huvud-
tränare.

– Vi försöker ha så roligt 
som möjligt. Grejen med Ale-
simmarna är att vi är en himla 
mysig klubb, där trivseln går 
före allt. Våra simmare är 
underbara och jag skulle vilja 
adoptera hela bunten, säger 
hon glatt.

Även hennes assistent, 
Malin Ödlund, 14, intygar 
att det är allt runt själva sim-
ningen som bidrar till Alesim-
marnas framgångar just nu. – Därför har jag valt att komma tillbaka efter en tid i 

Kungälvs simklubb. Här trivs 
man, säger hon.

Alesimmarna växer och ser 
fram mot en eventuell ny sim-
hall.

– Den vi har här är jättebra, 
men en 50-metersbassäng an-
passad även för tävlingssam-
manhang hade varit ett fint 
tillskott, avslutar Bo Larsen.
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Alesimmarna – kommunens 
mest framgångsrika klubb?
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Lamphuset i Ale
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Luciakaffe 
på Sjövallen
Söndag 12 Dec, kl 1630

Ahlafors IF:s 
medlemmar 

och sponsorer 
hälsas välkomna.

Ale Lucia medverkar

Välkomna!

FREDAG 10 DECEMBER
KL 19.00 I ALE ARENA
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ALE-SURTE BK:S A-LAGALE-SURTE BK:S A-LAG

•  TEAM SURPRISE
LAGVÄRLDSMÄSTARE

• KRISTOFFER BERNTSSON
•    KUNGÄLV-YTTERBY 

KONSTÅKNINGSKLUBB

VÄLKOMNA!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
     Gäller november ut!

Behandling ord pris 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

50:- rabatt på valfri 
behandling - klipp ut kupong.

Friskvårdspengen gäller här!

Välkommen!

Konståkare 
i världsklass 
till Ale Arena
BOHUS. En av världens 
bästa konståknings-
grupper, Team Surprise 
från Landvetter, bjuder 
aleborna på en isshow 
nu på fredag.

– Jättekul att vi kan 
arrangera mer än bara 
bandy i vår fina arena, 
säger Ale-Surtes 
sportchef, Cerry Holm-
gren.
Nu är det inte bara Team 
Surprise som kommer att 
höja temperaturen i Ale 
Arena. En av Sveriges mest 
namnkunniga konståka-
re, Kristoffer Berntsson, 
medverkar också. Även 
konståkare från Kungälv/
Ytterbys konståknings-
klubb finns med – liksom 
A-lagsspelare från Ale-
Surte BK.

– Ja, vad de nu ska hitta 
på har jag faktiskt inte en 
aning om, men det blir 
säkert en riktig show, skrat-
tar Cerry Holmgren.

Är man intresserad av att 
se spektakulära konster på 
is ska man inte missa chan-
sen som bjuds på fredag.

– Det är en unik möjlig-
het att på nära håll få skåda 
några av världens främsta 
teamåkare. Vi har redan 
sålt 200 biljetter och räknar 
med det dubbla.
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Alesimmarna skördar framgångar just nu. Topplaceringar i varje tävling och Felicia Thonan-
ders tid på 25 meter bröstsim är i skrivande stund fjärden snabbast i Sverige.


