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Nu är det 
jul igen

LIFE Tomten kommer med paket 

till dig samt dina nära och kära.  

Ge bort ett nytt liv till dem 

du håller kär

Årets julklappar
Erbjudandet gäller tom 101223

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift 

vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

ts julllllllllllkkkkkkkkkkkkkkllllllllllapparÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅretÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅretts

999:-
BRONSKORT

Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

 

1290:-
SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

299:-
Sol + Massage

10 sol + 10 vattenmassage
                  ord.pris 788:-
 

*Erbjudandet på Bronskort gäller ej Åby, Lilla Bommen, Silverkort gäller ej Majorna, Hisings Backa , Lilla Bommen & Åby 

NNNNNNNNYNYYYYYYYYYYYYNNNNNNNNNNNYNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY GGGGGBG Lilla Bommen ,  GBGGBGGBG LiL lla Bommen , 000031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)031-51 49 00 (Lillilllla Ba Ba Ba Bommommommommenenenen 5)5)5)
((((Före detta Nordic Wellness)(FöFörerere detdetd tata Norordicdic We Weellnllnllnnesessessessss))))

AAAle/Nol ,  Ale/Nol , 0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 0303-73 4 14 16 56 50(F0(Folkolketsetshushusvägvägenenn 1))

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)Hisinggs Bs ackacka,a, 0331-115 52 22 20 (0 Folkviseggataatan 1n 1n 15)5))

GGGBG Centrum,GBGG Ce CeCentrntrtrum,um,  031-15 70 75  (Odinsgatan 60331-15 70 75  (Odinsnsgatgatanann 666) ))

GGårda, Gårda,da, b 031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 1903031 11-15 15 52  (Norra Kustbbanen gatgatanann 191 )))

MMMajorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27)Majornorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgag tanan 27 27))

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) Storås,  03131-331 10 90 (Storås Industritrigatgatatananann 20)20)20)20)

KKKortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  Korteddala,  031-48 99 50  (Dagjämninningsgsggsgsgggataatataataataan 1n 1n 1n )))

ååLångedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)Långedgedragrag, 031-29 9898 88 (RRedeedegatgatanann 1)1))

bbLerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)Lerumum,um, 00030230230230 -51-51516 16 16 15 (5 (5 (GötGötGötöteboeboeboeborgsrgsrgsg vägvägvägägeenenen 3)3)

ÅÅbybadet,  031 86 47 00 (Idrottsvägen 7)ÅÅÅbbybyybadbadet,et,  0313 8686 4747 0000 (Id(Iddrotrottsvtsvägägegen 77n )ÅÅÅÅbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)ÅbyÅbyÅbybyybadbadbadbadetet,et, 00031-131-31 86868686 47474747 00000000 (Id(Id(Iddrotrotrotr tsvtsvtsvägeägeägeägen 7n 7n 7n )))
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NÖDINGE. Det är bred-
den som gör Ale IBF:s 
damlag till ett topplag.

Segern i den tidiga 
seriefinalen är ett bra 
bevis på det.

Ale IBF:s tio mål 
gjordes av nio olika 
målskyttar.

Med en medelålder på under 
17 år, där lagkapten Cecilia 
Isberg får finna sig i att till-
höra de äldre trots att hon 
bara är 20 år, har Ale IBF:s 
damer något stort på gång. 
I den lilla seriefinalen mot 
IBK Göteborg visade laget 
att det redan finns både 
bredd och spets.

– Styrkan sitter i själva 
laget, att vi sliter för varan-
dra och inte är beroende av 
någon enskild spelare, säger 
Cecilia som visade vägen 
med två stilfulla projektiler.

– Det gick över förvän-
tan. Jag måste erkänna att 
jag var skeptisk. De slog oss 
ganska enkelt i första mötet, 
men idag gör vi en riktigt bra 
match. Vi var taggade.

Ale IBF:s damer som gör 
comeback i tvåan i år toppar 
nu tabellen, vilket skulle 
kunna innebära att kom-
munen återfår ett damlag i 
nästhögsta serien redan nästa 
säsong. Cecilia Isberg har 
redan provat på spel i ettan, 
då med Surte IS IBK.

– Det är långt kvar tills vi 
är där, men målet är att nå 

dit. Talangen finns, men vi 
behöver självklart mer rutin 
i laget. Det får vi för varje 
match vi spelar och vi får se 
hur långt det här räcker.

Det som visades upp inför 
en nästan fullsatt sporthall i 
Ale gymnasium imponerade. 
Effektiv innebandy när den 
är som allra bäst, men inled-
ningsvis fick även gästerna 
utdelning och det var jämnt i 
målprotokollet fram till slutet 

av första perioden. Då slog 
firman med Emma Asplund 
och Sandra Augustsson till. 
Sandras läckra crosspassning 
förvaltade Asplund perfekt 
vid bortre stolpen. I anfal-
let efter var Asplund nära 
att göra 5-3, men målvakten 
räddade fast inte bättre än 
att Hanna Berglund istäl-
let kunde rakan in returen. 
Tvåmålsledningen för hem-
malaget gav råg i ryggen. 

Mittperioden hann knappt 
starta innan Cecilia Isberg 
ökade på till 6-3. IBK Göte-
borg flyttade upp och gjorde 
ett försök att jaga ikapp. Det 
skapade kontringslägen för 
Ale IBF som hade mycket 
spring i benen. Emelie 
Södergren kom fri och drog 
elegant målvakten till 7-3. I 
nästa våg Isberg i ett fint läge 
och kunde sätta 8-3 i krysset.

Hemmalaget kunde utan 

att förta sig kontrollera hän-
delserna i den tredje perio-
den. Laget må sakna rutin, 
men energi finns i överflöd. 
Aggressivt och uppoffrande 
spel i 60 minuter räckte långt 
mot IBK Göteborg som 
definitivt tillhör seriens allra 
bästa lag.

– Vi kommer att vara med 
och utmana om seriesegern. 
Bara tjejerna orkar och vill 
fortsätta satsa så kommer det 

här laget att kunna gå riktigt 
långt, säger Jerry Fri, assis-
terande tränare.

Truppen fick några extra 
tillskott när Surte IS IBK 
tvingades lägga ner sin dam-
verksamhet tidigare i år. 
Totalt ingår 30 spelare och 
samtliga gör anspråk på en 
plats i A-laget.

– Det är konkurrens om 
samtliga positioner, men 
stämningen är god.

Ett viktigt nyförvärv gjor-
des i målvakten Lisa Pers-
son som tidigare spelade 
med Surte i division ett.

– Hon är med sina 26 år 
vår mest rutinerade spelare 
och betyder mycket för laget, 
intygar Jerry Fri.

Det visade hon inte minst 
mot IBK Göteborg – fast 
det visade å andra sidan alla 
andra också. Trots tio gjorda 
mål bör Lisa Persson fram-
hållas som matchens största 
lirare.Målskyttar är vi allihopa. Från vänster: Ida Bergenhus, Sandra Augustsson, Cecilia Isberg, Emma Asplund och My Hjelm. 

Främre från vänster: Lena Lönnroth, Emelie Södergren, Hanna Berglund och Sally Lindgren.   Foto: Allan Karlsson
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