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Erbjudandet gäller tom 10/5-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Våra personliga tränare hjälper dig 

att komma i gång till sommaren
Köp ett guldkort så får du ett All inklusive paket:

SISTA MINUTEN
BEACH 2011

Silverkort 1490:-*

Bronskort 999:-*
Gäller endast nytecknade 3 mån.
Lokala avvikelser av träningskort kan förekomma

349:-
Köp ditt träningskort hos oss idag

GULDKORT 
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
24 månaders trygghetsavtal, eller 449:- 12 månaders basavtal

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

12 månader kontant 3790:- 

*

*All inklusive paket:

149:-

   240:-

 250:-

               Totalt värde  818:-

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

0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda, )

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)

FRIKORT SILVER

Prova på styrke - grupp - konditionsträning på 

valfri LIFE Health & Fitness träningsanläggning.
Prova på styrke - grupp - konditionsträning på 

valfri LIFE Health & Fitness träningsanläggning.
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Inspirera till 

ALVHEM. Ny säsong 
och mycket bra fotboll 
blev det för Alvhem 
i seriepremiären mot 
Stora Mellby. 

Det fina underlaget 
på Gläntevi bidrog till 
att matchen blev både 
underhållande och 
sevärd.

3-0 slutade tillställ-
ningen i hemmalagets 
favör.

Det helvita hemmalaget satte 
redan från början press på 
laget från Skaraborg. Men 
gästernas målvakt visade stort 
kunnande och höll målet fritt 
under en dryg halvtimma. I 
den 35:e minuten kom hem-
malagets första mål. Efter att 
bollen studsat 
fram och till-
baka lycka-
des Martin 
S t e n s s o n 
till publi-
kens stora förtjusning sätta 
kulan i nät. Den fullträffen 
var mycket rättvis då Alvhem 

under första halvtimman haft 
ett flertal bra tillbud.

Strax före pausvilan tving-
ades gästernas målvakt lämna 
över jobbet efter fotskada.

I den andra 
h a l v l e k e n 
visade hem-
malaget upp 
ett stort kun-
nande och 

man såg att tränaren Kennet 
Stensson var nöjd med 
manskapets agerande. De 

två övriga fullträffarna kom 
med jämna mellanrum. Först 
genom Emanuel Stensson 
och sedan i slutskedet genom 
Jesper Lindvall. Båda målen 
var riktiga praktpärlor.

Kan Alvhem visa upp 
samma gnista och spelglädje 
i fortsättningen, bör manska-
pet se framtiden an med stor 
tillförsikt.

Alvhem segrade i premiären
– 3-0 mot Stora Mellbyra Mellby

PÅ GLÄNTEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Efter flera bra anfall kunde Martin Stensson pricka in sä-
songens första fullträff på Gläntevi som gav 1-0 i första 
halvlekens 35:e minut. Alvhem vann till slut premiären mot 
Stora Mellby med 3-0.

G Ö T E B O R G – K I E L

*Priset gäller båtresa Göteborg–Kiel t/r med bil inkl frukost och 2-bäddshytt utan havsutsikt, vid 2 personer i hytten.  
  Totalpris 3710:-. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

Läs mer och boka på stenaline.se, 031-704 00 00 eller din lokala 
resebyrå. Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

fr

GÖTEBORG–KIEL 

Weekend-special
 1855:-

Checka in på vårt fl ytande hotell och koppla av i trevligt sällskap 

samtidigt som vi kör dig till golfparadiset Tyskland. Ät gott och ta 

en shoppingtur. Sov gott och vakna utvilad, redo att välja bland 

Tysklands 650 golf banor. Du bokar själv ditt boende, många golf-

anläggningar har fi na erbjudanden. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

God natt i Göteborg, 
god morgon i paradiset.

per pers* 1/3–30/6 & 1/8–28/12

LILLA EDET. Inledningen 
på årets seriespel har 
inte alls blivit vad Lilla 
Edets IF hade tänkt sig.

Efter premiärförlus-
ten borta mot Lärje/
Angered blev det en ny 
smäll i hemmapremiä-
ren på Ekaråsen.

Mötet med IFK Udde-
valla på långfredagen 
slutade 0-2 (0-2).

En ny tränarkonstellation, ett 
koppel nya spelare och impo-
nerande resultat under tränings-
matcherna. Det har skruvat upp 
förväntningar bland LEIF-an-
hängarna inför årets säsong. 
Magplasket i premiären mot 
Lärje/Angered, förlust 5-1, ge-
nererade emellertid en del frå-
getecken om hu-
ruvida det rödblå 
manskapet verk-
ligen är ett lag för 
toppen i division 
3 NV Götaland 
eller inte. För-
hoppningen om en snabb re-
vansch i hemmapremiären mot 
favorittyngda IFK Uddevalla in-
friades inte heller. Gästerna säk-
rade segern med två fullträffar 
under den första halvleken.

– Visst var vi lite sargade efter 
premiären och hade önskat oss 
en bra start mot Uddevalla. Vi 
hade en fast situation där vi var 
nära att forcera in ett lednings-
mål, men ett misstag gjorde att 
vi istället hamnade i underläge 
efter en kvart. Samtidigt måste 
jag säga att IFK agerade väldigt 
piggt och efter målet blev det 
en 20-minutersperiod då vi inte 
alls fick grepp om dem, förklarar 
LEIF:s tränare, Daniel Len-
nartsson.

Uddevallas spelövertag re-

sulterade också i en utökad led-
ning. 0-2 kom i den 34:e minu-
ten.

– Vi ändrade lite i vår upp-
ställning inför den andra halv-
leken och fick lite bättre tag om 
mittfältet. Passningsspelet var 
emellertid för dåligt och vi hade 
svårt att skapa några riktigt heta 
chanser. Vi försökte, men det 
ville sig inte, säger Lennartsson.

Hur orolig är du inför fort-
sättningen?

– Självklart vill jag och laget 

komma in i serien och ta poäng. 
Man ska dock beakta att det bara 
gått två matcher och jag vet 
vilket hjärta som de här killar-
na förfogar över. Vi måste kriga, 
så kommer poängen. Vi behö-
ver lite medflyt känns det som.

Närmast väntar Väster på 
bortaplan, ett lag som också 
inlett serien med två raka ne-
derlag. Därefter stundar Göta 
älvdalsderby hemma mot Ahla-
fors IF, lördag 7 maj.

JONAS ANDERSSON

Tung start för Lilla Edets IF
– Ny förlust i hemmapremiärenhemmapremiären

Jonathan Gustafsson och övriga LEIF-are har fått uppleva 
en motig serieupptakt med två raka nederlag. I fredags föll 
laget hemma mot IFK Uddevalla med 0-2.
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FOTBOLL
Division 6 Trollhättan
Alvhem - Stora Mellby 3-0

FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
Lilla Edet - IFK Uddevalla 0-2 (0-2)


