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Erbjudandet gäller tom 31/8-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Enkel fysträning för dig som vill gå ner i 
vikt eller öka din styrka och kondition

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)

Enkel fysträning för dig ssooooommmmm vill gåEnkkel ffysf sträning för dig ssooooommmm vill gå

Köp ditt Guldkort idag och 
du får ett ”GET IN SHAPE” paket
Life vatten flaska  29:- 

1 h personlig  träning  600:- 

2 Frikort( guld)        500:-

        värde: 1129:-

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

319:-
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:- *

EEE k ll ff t ää ii fföö ddiiEnk ll f t ää ii ffööö ddii
Life är alltid först med senaste inom träning

©

349:-
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:- orpris 5388:-

Sommaren har inneburit 
ett flitigt tävlande för Ting-
bergs AIS. Emma Kuutti 
segrade och satte nytt ban-
rekord vid Gallerianloppet 
som arrangerades för sjunde 
gången. Vädret var fint, 27 
grader varmt och soligt. 155 
startande. Syskonen Emma 
och Anna Kuutti tog en 
dubbelseger i klassen F13 
1100m. För Emma blev den 
nya rekordtiden 3.58 och 
Anna sprang in som tvåa på 
4.11. Josefin Nyqvist kom 
på en fjärde plats på 8 km 
med nya personrekordet 
36.40.

Två guld och ett silver 
blev det för Tingbergs AIS 
vid Månkamps-DM för Väs-
tergötland som avgjordes i 
Uddevalla. För 5-kampen 
ingår 60 m, höjd, boll, längd 
och 600 m.

Patrik Björkman vann 
klassen P13 5-kamp med 
poängen 2001. Emma 
Kuutti tog hem ett silver 
i F13 med 3 592 poäng 
och ett nytt klubbrekord i 
mångkamp. Det blev även 
klubbrekord i kast med boll 
och på 60 m häck. Sista 
grenen 600 m dominerade 
Emma och sprang ifrån alla 
med ett mycket tufft tempo. 
Anna Kuutti var endast 14 
poäng från bronset, men 
slutade fyra med 2428 poäng 
och Julia Kristiansson kom 
femma med 2 369 poäng. 
Daniel Adolfsson vann P11 
3-kampen med 1 065 poäng.

På Bohusspelen Sprang 
Emma Kuutti hem ett brons 
i klassen kvinnor på 400 m 
med fina tiden 64.14. Monia 
Kristiansson, 9 år, kom 
tvåa i klassen F10 kula med 

5.40. Daniel Adolfsson, 9 
år, kom trea i P10 längd med 
3.37. Calle Hermansson, 8 

år, kom trea i P10 60 m med 
tiden 10.28.

❐❐❐

Emma Kuutti från Tingbergs AIS blev tvåa när Mångkamps-DM avgjordes i 
Uddevalla.

GRÄSTORP. Sista omgången 
av Gotacupen 2011 gick av 
stapeln en solig dag i Gräs-
torp.  Tjejerna som red för 
Nygårds RS denna sista 
omgång var Setina Den-
holm med Molstabergs 
Ofelia, Matilda Olsson med 
Clason, Andrietta Denholm 
med Haydns Explorer, samt 
Jessica Hammarström med 
Snobben.

Först in på banan var Setina 
och stort jubel utbröt när hon 
red i mål efter en säker och fin 
runda. Nästen för Nygård var 
Matilda med klippan Clason, 
även där jubel och applåder 
från ett glatt Nygårdsgäng 
efter en felfri ritt. Nervosi-
teten var stor när vi äntligen 
var framme vid kat D och vi 
visste att det redan var fem lag 
i omhoppning och Andrietta 
skulle in på banan. Ekipa-
get skötte sitt jobb och jublet 
var återigen högt och friskt 
och Nygård var i omhopp-
ning. Sist ut i Nygårdsla-
get var Jessica som för dagen 
hade busponnyn med sig, 
tyvärr var de uteslutna, fast 
ändå vidare till omhoppning 
med laget.

Så startade den spännan-
de omhoppning, som denna 

omgång innehöll hela sju lag 
av nio möjliga. Setina red 
friskt och kom i mål på 0 fel 
och med en bra tid. Den höll 
till en slutlig fjärdeplats.

Nästa tjej ut var Matilda 
som satte gasen i botten och 
kom runt snabbt och felfritt, 
ännu en andraplats säkrad. 
Sedan fick vi alla sitta och 
vara nervösa innan det till 
sist var dags för kat D och 
först ut av Nygårds rytta-
re var Andrietta. Och vilken 
runda de gjorde! Andrietta 
med Haydns Explorer kom i 
mål på den absolut snabbaste 
tiden och ännu en seger var 
hemma.

Jessica kämpade på som en 
tok med Snobben och även de 
kom runt felfritt, dock utan 
placering denna gång. 

Efter en spännande 
stund deklarerade domaren 
att segrare i dagens omgång 
var Nygård. Jublet visste inga 
gränser och Nygårds lagleda-
re fick gå in först med fanan 
med fyra kanontjejer i släp-
tåg. Efter prisutdelningen 
blev det ärevarv.

Slutligen fick Nygårds RS 
ta emot priset för segrare i 
Gotacupen 2011.

❐❐❐

Nygård segrade i Gotacupen
Nygårds RS.

ÄLVÄNGEN. De hoppa-
des på minst en tred-
jeplats och det med all 
rätt. 

De knep silvret i både 
SM och NM i sidvagns-
cross. 

Nästa utmaning för 
Älvbygdens MK-killarna 
blir VM i Tyskland.

Den 30 juli ordnade Älvbyg-
dens Motorklubb både SM 
och nordiskt mästerskap i 
sidvagnscross på Paradis-
banan i Älvängen. Philip 
Stenborg och Christian 
Nilssons hårda träning gav 
resultat i form av andraplats 
i båda tävlingarna. 

Men de finner ingen 
anledning att luta sig till-

baka för det. Nu har de siktet 
inställt på VM i Tyskland 
som pågår i skrivande stund. 

Målet är att ta poäng, 
vilket kräver att man placerar 
sig bland de 20 bästa. Sam-
manlagt ställer 45-50 eki-
page upp från hela världen, 
men de flesta är från Europa.

– Formen är hur bra som 
helst. Man höjde sig lite i 

och med framgångarna i de 
senaste tävlingarna, säger en 
nöjd Philip Stenborg.

De har även blivit uttagna 
till lag-EM i slutet av sep-
tember och lyckades därmed 
bli ett av endast tre svenska 
ekipage som kvalade in.

JOHANNA ROOS

Nådde sitt mål hemma på Paradisbanan
– Stenborg och Nilsson tog dubbelt silver i sidvagnscross

Många medaljer till Tinggbergs AISbergs AIS

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

IFK TROLLHÄTTAN
ONSDAG 17 AUGUSTI

KL 18.30
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!


