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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Nu drar Bohus IF igång 

friidrottsträningen 
i Jennylund, Bohus

Alla barn och ungdomar 
6 -14 år är välkomna!

Vi startar 

onsdag 4 maj kl 17.30 
och håller på till kl 19.00

Vi kommer fortsättningsvis bedriva 
friidrottsträning på  måndagar och onsdagar 
kl.17.30-19.00

Vid frågor ring Bohus IF 
kansli 031-98 14 11

Välkomna!

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.

PERSONLIGTRÄNING
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m.lifeclub.se

Inspirera till 

ÄLVÄNGEN. Det blev 
en dyster hemmapre-
miär för Älvängen i 
fredagens match mot 
utpekade seriefavori-
terna Vardar/Makedo-
nija.

Uddamålsförlusten 
sved naturligtvis, men 
det stora avbräcket 
var skadorna på Jonas 
Rhodén och Patric 
Skånberg. 

Båda fick kliva av 
innan pausvilan på 
grund av benskador.

Tränaren Tommy Svensson, 
var ganska bekymrad inför 
kommande drabbningar.

– Nu blir det jobbigt att 
få ihop folk inför bortamat-
chen mot Bergum. Vi har ett 
antal varningar som ställer till 
problem, förklarade Tommy 
efter matchen.

Första halvleken var 
ganska jämn och spelet böl-
jade fram och tillbaka. Men 
det var strax före paus som det 
hettade till. Först tog gästerna 
ledningen i den 40: minuten. 
Men efter en snabb kontring 
minuten senare kom utjäm-
ningen. Det var Anton Sahl-

back-Nilsson som ordnade 
1-1 sedan bollen efter diverse 
turer hamnat i nätmaskorna.

Några minuter efter paus 
blev det 1-2 och då eldstjälar-
na, Patric Skånberg och Jonas 
Rhodén var borta, blev det en 
viss omstuvning i ÄIK.

På en frispark från straff-
linjen ökade sedan gästerna 
till 1-3 Men en av de bättre i 
ÄIK, Niklas Ahlbom, visade 

sin klass då han efter en mäs-
terlig prestation fixade till 2-3. 
Men tiden var för knapp för 
flera hemmamål då doma-
ren strax efter signalerade för 
full tid.

Cirka 100 besökande fanns 
runt Älvevi denna vackra vår-
kväll.

LILLA EDET. På lördag 
smäller det på Ekarå-
sen.

Då spelas nämligen 
Göta älvdalens eget El 
Clásico.

Poänglösa Lilla Edets 
IF jagar sin första vinst 
mot hittills obesegrade 
Ahlafors IF.

Inledningen på division 3 
NV Götaland har inte blivit 
vad fotbollsexpertisen tippat. 
Efter fjolårets framskjutna 
placering framhävdes Lilla 
Edets IF som en outsider i 
toppen medan Ahlafors IF 
inte nämnts alls i förhands-
snacket.

Efter tre spelade omgång-
ar visar tabellen att siande och 
verklighet inte alltid går hand 
i hand. Ahlafors IF stoltserar 
med fem poäng och är allt-
jämt obesegrade. LEIF däre-
mot har haft en mycket jobbig 
start med tre raka förluster.

Lokaltidningen har tagit 
pulsen på de respektive lagens 
tränare inför lördagens derby 
på idylliska Ekaråsen. Håll till 
godo!

Vad vet du om lördagens 
motståndare och vad fruk-
tar du?

Daniel Lennartsson, 
LEIF: – Jag vet inte så jät-
temycket, mer än att AIF 
har en bra centrallinje. Jag 
känner till Michel Berndts-
son-Gonzales från tiden i 
FCT och vet vad han är för 
spelartyp. Han var duktig då 
och har naturligtvis kvalite-
ter kvar. Vidare har de en ru-
tinerad tränare i Lars-Göran 
Hermansson som vet vad som 
gäller. Han har skapat ett lag 
som är väldigt svåra att göra 
mål på.

Lars-Gunnar Hermans-
son, AIF: – Det jag känner 
till sedan tidigare är att man 
har spelat ett rakt och effek-
tivt anfallsspel. Med den nye 
tränaren har jag hört att man 
vill ha ett större bollinnehav 
och ett mer utpräglat pass-
ningsspel. Jag har dock inte 
sett Lilla Edet spela i år. Vad 

jag fruktar mest? Det är väl 
att efter tre raka förluster, så 
vinner laget förr eller senare.

Hur ska ni vinna derbyt?
DL: – Vi måste täppa till 

bakåt och inte släppa in så 
många mål som vi hittills 
har gjort. Det är en uppgift 
som vi har, annars vinner vi 
inga matcher. Vi hade ett 
bättre anfallsspel senast och 
det får vi fortsätta tro på. I 
första hand gäller det dock 
att stänga igen bakåt.

LG: – Genom att visa upp 
samma fina moral och arbets-
insats som under de tre första 
matcherna. Sedan ska vi för-
hoppningsvis kunna göra lite 
fler mål också.

Hur högt rankas en der-
byvinst?

DL: – I det här läget är 
det fantastiskt viktigt. Sedan 
är det alltid lite speciellt att få 
vinna ett derby. Själv kommer 
jag från andra hållet så för 
mig infaller det riktiga derbyt 
mot IFK Trollhättan.

LG: Det får bli ett kly-
schigt svar på den frågan. 
Varje seger rankas högt.

Om du ska lyfta fram ett 
personligt derbyminne?

DL: – Jag minns speciellt 
ett derby när jag hade gått till 
Trollhättans BoIS från IFK 
och vi möttes i division 3. Det 
första derbyt vann vi med 2-1, 
jag gjorde båda målen och 
hamnade i en batalj med mot-

Skadedrabbat ÄIK föll i hemmapremiären
– 2-3 mot Vardar/Makedonija

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Strax före paus utjämnade ÄIK till 1-1 genom Anton Sahl-
back-Nilsson. Till slut blev det ändå förlust i hemmapre-
miären, 2-3 mot seriefavoriterna Vardar/Makedonija.

Dags för Göta älvdalens eget El Clásico
– LEIF och AIF drabbar samman på Ekaråsen

DERBYKOLL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ahlafors tränare, Lars-Gun-
nar Hermansson.

Lilla Edets tränare, Daniel Lennartsson.Lilla Edets tränare, Daniel Lennartsson.

ståndarnas coach. Det glöm-
mer man inte i första taget.

LG: – Det är matcherna 
som jag fick uppleva i Häcken 
när vi mötte GAIS. Det var 
tuffa matcher varje gång och 
mycket folk på läktarna.

Hur tippar du lördagens 
match?

DL: – LEIF vinner med 
2-0.

LG: – Vi går för vinst och 
sedan hoppas jag att det blir 
mycket publik.


