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NÖDINGE. Några minu-
ter efter tolv gick dör-
rarna upp.

Då hade Claes Gus-
tafsson och Håkan 
Tidstrand, med hjälp 
av Glenn Hysén, klippt 
bandet och förklarat 
Team Sportia på Ale 
Torg för invigd.

Förväntansfulla besö-
kare strömmade sedan 
in i den nyrenoverade 
butiken för att ta del av 
alla premiärerbjudan-
den.

Det har varit en hektisk tid 
för ägarduon Gustafsson/
Tidstrand i skiftet mellan 
Sportringen och Team Spor-
tia.

– Intensivt och i vissa fall 
kaotiskt! Det sammanfattar 
ganska bra hur vi har upplevt 
de senaste veckorna. Arbets-
timmarna har varit många, 
men det är värt allt slit. Vi 
är jättenöjda med resulta-
tet och hoppas verkligen att 
kunderna ska trivas med vår 
nya butik, säger Claes Gus-
tafsson.

Torsdagens invigningsfi-
rande måste betecknas som 
en succé. Kön ringlade sig 
lång en bra stund före öpp-
ningsdags och när entrédör-
rarna väl slogs upp fylldes 
butiken snabbt av nyfikna 

kunder.
– Vi fick en väldigt positiv 

respons. Många kunder kom 
fram och berömde butikens 
utformning. Det värmer 
naturligtvis och är ytterligare 
ett bevis på att satsningen är 
rätt, säger Håkan Tidstrand.

– Samtidigt vill vi tacka 
alla Alebor som stått ut med 
den oreda som varit hos oss 
den senaste tiden. Det är inte 
helt lätt att bygga om en affär 
och samtidigt ha en funge-

rande service, men kunderna 
har visat god förståelse för 
situationen.

Team Sportia på Ale Torg 
är nu en av landets moder-
naste sportbutiker. Av Team 
Sportias totalt 130 enheter är 
butiken i Nödinge den första 
som byggts enligt kedjans 
nya koncept.

– Ja, vi är något av en 
pilotbutik. Det handlar om 
ny design och inredning 
som i sin tur ska generera en 

maximal funktionalitet. Det 
ska vara lätt för kunderna 
att hitta i butiken och det 
faktum att lokalen uppfattas 
som öppen och ljus är viktiga 
faktorer, säger Claes Gus-
tafsson.

Även om mycket har för-
ändrats och förbättras är 
Claes Gustafsson och Håkan 
Tidstrand måna om att 
bevara de framgångsfaktorer 
som gjorde Sportringen så 
omtyckt.

– Ägarförhållandet och 
personalen är samma som 
tidigare. Det är fortfarande 
vi själva som styr produktut-
budet. Enkelt uttryckt är det 
så här: Det som var bra tidi-
gare är kvar, fast vissa saker 
har blivit ännu bättre. Ta 

bara försäljningen till klub-
bar och företag som nu har 
fått en egen avdelning, avslu-
tar Claes Gustafsson.

– Glenn Hysén minglade med premiärbesökarna
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Den före detta landslagsspelaren i fotboll, Glenn Hysén, fick äran att inviga Team Sportias 
nya butik på Ale Torg. På var sin sida om ”Hajsen” står butiksägarna Håkan Tidstrand och 
Claes Gustafsson.

Premiärbesökarna var många och det var fullt upp för Team 
Sportias kassapersonal under invigningsdagen.

Janne Fredén tog tillfället i akt att samtala med Glenn 
Hysén.
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NÖDINGE. 15 800 åkare 
är anmälda till Vasalop-
pet nu på söndag.

Lika många fanns inte 
på startlinjen när Bar-
nens Vasalopp gick av 
stapeln i Dammekärr.

Även om folkfesten 
uteblev så hade i alla 
fall deltagarna väldigt 
roligt.

Ett 20-tal barn i åldern 4-10 
år fanns på startlinjen när 
Barnens Vasalopp avgjordes 
i söndags eftermiddag.

– Startfältet blev lite tun-
nare än vad vi hade hoppats 
på. En del har nog redan ställt 
in skidorna för säsongen, 
säger Bengt Börjesson i OK 
Alehof.

Spåren var förvisso lite 
hårda, men i övrigt var det 
fina förutsättningar som 
erbjöds. Barnen fick själva 
välja hur många varv de ville 
åka. Blåbärssoppa serverades 
vid varvning och målgång.

– Deltagarna lät sig väl 
smaka och åkglädjen var 
det sannerligen inget fel på, 
avslutar Bengt Börjesson 
som samtidigt passade på 
att rosa Kjell Fransson och 
Jennifer Lee som ansvarade 
för söndagens arrangemang.
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Barnen har redan kört sitt Vasalopp
– Dammekärr bjöd på fina förutsättningar

Se upp i spåren! Elsa Aronsson hade bra glid och åkte med 
ett leende på läpparna. Felix Johansson såg ut att trivas i Dammekärr.Felix Johansson såg ut att trivas i Dammekärr.

Det gäller att hålla tungan rätt i mun och ha 
ordning på skidor och stavar. Sara Bengtsson 
är rejält fokuserad.

Hanna Schälin visar stolt upp sin medalj.

Isak Dahl tyckte blåbärssoppan smaka-Isak Dahl tyckte blåbärssoppan smaka-
de prima.de prima.


