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Behöver du hjälp med att komma i form inför sommarens aktiviteter på stranden?

Saknar du motivation? Behöver du bättre resultat? VI HJÄLPER DIG!

B hö d hjäl d k i f i fö k i i å d ?B hö d hjäl d k i f i föö k i i å d ?

Vill du gå ner i vikt?
Våra personliga tränare hjälper dig 

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

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)

Ring och boka 
en GRATIS konsultation med 

en av våra personliga tränare.

När ni träffas kan du i lugn 

och ro få svar på dina frågor om 

personlig träning och få reda på 

hur din PT kan hjälpa dig att nå 

ditt mål.

m.lifeclub.se

Erbjudandet gäller tom 10/4-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

319:-
 Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. * Silverkort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla Bommen, Majorna, Hisingen.  ** Bronskort gäller ej på Åby, Björkekärr, Lilla bommen

* **

SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- *

Köp ditt träningskort hos oss idag

Run 4 Life
Life är alltid först med senaste inom träning
Missa inte startskottet på vår nya satsning på kondition & löpning

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

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)

 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

****299:-
12 månader kontant 2990:- ordpris 4548:- 

Lär dig om hästar med hästar hos oss!

- en lite annorlunda ridskola
SLOTTSGÅRDENS HÄST & RIDSKOLA

Vi har utökat antalet lektioner så 

därför kan vi erbjuda lediga 

platser i alla ålders-

grupper och nivåer.

Vill du vara med på 
ridläger i sommar? 

Vi har såväl dagläger (med teman 

som riddare och prinsessor och 

western), som övernattningsläger 

(med härliga ute-ritter blandat med 

hoppning och dressyr)
Vi fi nns i Skönningared
- mitt i Ale kommun!
Mellan Älvängen och Skepplanda

Tel.: 0704-24 23 42, 0707-20 14 70 
info@slottsgarden.com • www.slottsgarden.com

ALAFORS. Det var raffel och drama-
tik med ett närmast osannolikt slut.

Ale Baskets unga damlag tog med 
minsta möjliga marginal en välför-
tjänt seger.

Hemmalaget hade en till synes 
trygg ledning, tappade allt i slutmi-
nuten, men återtog hela poängskör-
den i slutsekunden.

Ale Basket har inget riktigt damlag, men väl 
ett för klassen damer under 25 år. Dessa tjejer 
tog i lördags årets första seger, då Bosna bese-
grades med minsta möjliga marginal.

– Vi får se hur vi gör nästa år, snart är det 
kanske dags med ett damlag igen, men kärnan 
är fortfarande väldigt ung, säger klubbens ål-
derman, Lennart Blomster.

Det var basketfest i Ledethallen i helgen. 
De få sittplatser som finns var väl besatta och 
när det var dags för Ale Basket DU25 (damer 
under 25) stod Bosna för motståndet. Lagen 
möttes nyligen och då vann Bosna med fem 
poäng. Så blev det inte denna gång. Hem-
malaget var i ledningen redan efter en period 
och ledde som mest med tio poäng. Avslut-
ningen blev dock högdramatisk, då gästerna 
faktiskt kom ikapp och dessutom hela vägen 
förbi. Ales tjejer hade som tur var en växel till. 
När domaren blåste av hade hemmalaget lyck-
ats ta tillbaka ledningen genom viktiga mål av 
Frida Blomster, Erika Tjärnlund och Isa-
bell Johansson.

– Det vankas mycket basket i mars. Vi trivs 
bra i Ledethallen, men det är inte så publik-
vänligt, konstaterar Lennart Blomster som 
drömmer om en utbyggnad med läktare.

TEXT OCH BILDER:
JONAS FORSBERG

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Basketdramatik med lyckligt slut

Erika Tjärnlund, en baskettalang med skarpt 
skytte.

Isabell "Bella" Johansson är bara 16 år, men 
definitivt en av Ale Baskets största talanger.

Hjältar. 
Ledde, tap-
pade – men 
vann till 
sist ändå. 
Ale Baskets 
DU25 bjöd 
på basketraf-
fel i lördags.


