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Låt oss inspirera dig med att fortsätta 
träna under hela sommaren

Träna så mycket du vill hela våren och sommaren 

för endast fjorton kronor per dag tom 15/8. 

Betalas kontant från det datum du börjar träna. 

Erbjudandet gäller tom 30/6-11

Vi har öppet som vanligt hela sommaren för att kunna 

ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas

14:-dag

**

”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)

Träna, sola och bada hel sommaren!

Chansa inte på att det blir bra väder, 

hos oss är det alltid 100% sol.

ger dig allt för endast

i månanden under hela sommaren *
* Sommarmånaderna betalas kontant, där efter från 31/8, 
349:-/mån med 24 månaders trygghetsavtal eller 449:-/mån 
med 12 månaders basavtal 
Erbjudandet gäller tom 31/7-11
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*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

 **Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

NYGÅRD/ESSUNGA. Gotacu-
pen är en lagtävling i hoppning 
som går i Västra Götalands di-
strikt. Den går i tre omgångar 
och efter den tredje omgången 
koras en totaltsegrare.

Omgång 1 gick på hemmap-
lan i Nygård. I förklassen seg-
rade Nygårds Wilma Karlsson 
med B-ponnyn Clason, tred-
jeplacerad var Matilda Olsson 
med Bollick. I kat D var Emma-
Nellie Örtendahl med ponnyn 
Morning Glori tvåa och på 
en tredje plats såg vi Andriet-
ta Denholm med Haydens Ex-
plorer.

Individuellt i lagklassen red 
Wilma och Clason in på en 
tredjeplats i kat B. Bland D-pon-
nyerna såg vi ett placerat ny-
gårdsekipage, detta genom Em-
ma-Nellie och Morning Glori 
som red in på en fjärdeplats.

Laget slutade på 8 fel och 
hamnade denna omgång på en 
fjärdeplats.

Omgång 2 avgjordes den 
gångna helgen i Essunga. I laget 
denna gång red Setina Denholm 
och Molstabergs Ofelia, Matil-
da Olsson med Bollick, Wilma 
Karlsson och Clason, samt An-
drietta Denholm med Haydens 
Explorer, ledda av lagledaren 
Susanne Nilsson. 

I kat D i förklassen hade vi 
ett fint nygårdsekipage placerat, 
detta genom Andrietta och Hay-
dens Explorer som gjort två fel-
fria rundor och därmed red in 
på en tredje plats.

I lagklassen stod det snabbt 
klart att Nygårds lag gått vidare 
till omhoppning då vi hade tre 
b-ponnyer som alla tre gick fel-
fritt. De tre fina ritterna gjordes 
av Setina Denholm och Mol-
stabergs Ofelia, Matilda Olsson 
med Bollick, samt Wilma Karls-
son med Clason. Som nummer 
fyra för laget, och då helt utan 
press var Andrietta och fina 
X-man, de gick in och gjorde 
en kanonrunda som slutade 
på 0 fel.

Lag efter lag försvann från att 
få rida omhoppningen och till 
sist visade det sig att endast två 
lag gått till omhoppning, 
Nygård ett av dem.

I omhoppningen gjorde 
Setina och Ofelia en säker felfri 
runda och hamnade individuellt 
precis utanför placering. Matil-
da och Bollick var även de fel-
fria och red in på en individu-
ell fjärde plats. Sedan var det 
Wilma och Clasons tur och vi 
undrar om de ens hann genom 

startlinjen innan de var i mål? 
In som segrare i kat B med klas-
sens snabbaste omhoppnings-
runda!! Sist ut av nygårdarna för 
denna gång var Andrietta och 
X-man som även de gjorde ännu 
en felfri runda. Även i denna 
klass placerade de sig på en 
tredje plats.

När Nygårds tre b-ponny-
er ridit visste vi att vi slutade på 
0 fel i omhoppningen, Andriet-
ta skulle bara putsa lite på tiden. 
Då två ryttare från det andra 
laget ridit och rivit varsin bom 
var det klart att Nygårds Ryttar-
sällskap denna gång vann Gota-
cupens omgång.

Inför sista omgången som går 
av stapeln nu på lördag i Gräs-
torp ligger laget på en delad an-
draplats. Innan dess skall ryttar-
na även hoppa på hemmaklub-
bens fina terrängtävling under 
Kristi himmelfärd.

Susanne Nilsson
Nygårds RS

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

Nybörjarkurser och 
Kom-igång-kurser!

Vi hjälper dig hela vägen!

Årsmedlemsskap
395 kr/mån vid autogiro

Greenfeemedlemsskap 
80 kr/mån  vid autogiro

Lunch & 9 hål 

200 kr
Gäller vardagar

www.nodingegolf.se •  0303-636 18

Nygårds RS vann Gotacupens andra omgång
– Avgörandet sker på lördag i Grästorp

Laget som vann Gotacupens andra omgång.

G Ö T E B O R G – K I E L

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

Hamburg

Göteborg

Kiel

* Priset gäller båtresa Göteborg – Kiel med bil och del i 4-bädds standardhytt utan havsutsikt. Priset gäller vid 4 personer    
   i bilen, enkel resa. Totalpris fr 2 760:-. Läs mer på stenaline.se/tyskland.

/person, enkel resa4+bilen inklusive hytt

GÖTEBORG–KIEL 

Ta hotellettill Europa!
 fr690:-*

God natt i Göteborg,
god morgon på kontinenten.

Checka in på vårt fl ytande hotell och 

koppla av i trevligt sällskap samtidigt 

som vi kör dig 50 mil. Passa på att äta 

gott och ta en shoppingtur. Sov gott 

och vakna utvilad, redo för Tysklands 

snabba vägnät och vidare ut i Europa.

SKEPPLANDA. Skepp-
landa är vidare i DM.

Triumfen mot divi-
sion fyra laget Marie-
dal innebär att SBTK 
troligtvis ställs mot 
allsvenska Elfsborg i 
sommar.

– Det är en dröm för 
alla killar, att någon 
gång få spela en 
sådan match, säger 
huvudtränaren Jonas 
Andersson.

Innan drömlottningen är 
ett faktum måste dock bor-
åslaget besegra division två 
klubben Kinna. Även den 
matchen spelas i juli. Till 

Forsvallen anländer IF Elfs-
borg den 31 juli, om inget 
oförutsett händer.

– Nu spelar de förvis-
so med sitt U21-lag i DM, 
men det blir självklart ett av 
de bästa motstånden som 
vi någonsin ställts mot på 
Forsvallen. Elfsborg till-
hör Sveriges absolut bästa 
fotbollsklubbar, menar An-
dersson.

Skepplanda svarade för 
en gedigen insats mot Ma-
riedal, även om laget tap-
pade en synnerligen säker 
2-0-ledning till 2-2 i paus.  
I andra halvlek var Skepp-
landa det bättre laget och 
gjorde till sist rättvist 3-2 

genom Tobias Ottosson. 
Mot Sjuntorp i serien ti-

digare i veckan blev det som 
väntat tufft och tätt.

Skepplanda lyckades dock 
kvittera uddamålsunderlä-
get efter paus och fick åt-
minstone med sig en pinne.

– Självklart kan vi kräva 
mer, men det är skönt att se 
att energin är tillbaka i både 
laget och spelet, konstate-
rade SBTK-tränaren Jonas 
Andersson.
Mål SBTK: Mattias Johansson. Match-
ens kurrar SBTK-Sjuntorp: Svante 
Larson 3, Mikael Maliniemi 2, Mattias 
Johansson 1.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ 

Elfsborg nästa för SBTK?


