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Barndans - Torsdagar
Startar 15 september  2011 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 4-6 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan  0303-33 86 21 el. 0303-74 85 87

Motionsdans
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Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 15 september 2011
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Sten/Britt 0303-33 86 21
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda
Startar 11 september 2011
13 söndagar  – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen

Startar 12 september 2011
12 måndagar – 50:-/kväll

Grunddanser fr kl 19
Även nybörjare - Anmälan

Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Margareta  0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

ÄLVÄNGEN. En hand-
bollsnörd med filoso-
fiska tankar om spor-
ten.

Så beskriver han sig 
själv, Ale HF:s nye trä-
nare.

– Jag älskar hand-
boll och kan vakna 
mitt i natten av att 
jag kommit på en ny 
grej som jag måste 
anteckna, säger 
Magnus Weistedt.

I år ska Ale HF göra ett ärligt 
försök att vinna division 3. 
Som ett led i satsningen har 
klubben kontrakterat Magnus 
Weistedt som ny chefsträ-
nare.

– Han har en gedigen 
ledarbakgrund och en spän-
nande syn på handboll, säger 
Ale HF:s ordförande, Kent 
Hylander.

Magnus Weistedt fick 
sin spelarkarriär spolierad 
redan som ungdom. Det var 
i moderklubben Kroppskul-
tur som han skadade knäet 
så allvarligt att något fortsatt 
handbollsspel inte var att 
tänka på.

– Jag bestämde mig för att 
flytta till Göteborg och fick 
kontakt med Sävehof. Där 
jobbade jag i sex år som trä-
nare på ungdomssidan. 

Tränarbanan fortsatte 
sedan på elitnivå med Tors-
landas damjuniorer, vidare till 
Hisingsalliansen och därefter 

Backas herrjuniorer.
– I fjol hade jag en time 

out, men nu kände jag mig 
sugen på att komma igång 
igen som tränare. Jag tycker 
Ales spelarmaterial ser intres-
sant ut och det finns helt klart 
en utvecklingspotential i det 
här laget, säger Weistedt.

Ale HF:s nye tränare 
förespråkar en tuff och 
fysisk handboll. Ett snabbt 
och offensivt spel är också 
ingredienser som Magnus 
Weistedt gärna lyfter fram.

– Jag är vän av fysisk hand-
boll, utan att det för den saken 
ska vara fult. Jag vill ifrån det 
statiska spelet och vill att spe-
larna ska kunna ta innovativa 
beslut på planen. Ett snabbt 
spel i första- och andrafas 
eftersträvas.

Hur ser du på ert för-
svarsspel?

– Jag håller på att imple-
mentera ett nytt försvarsspel 
som jag själv har arbetat fram. 
Det är ett ytorienterat och 
avskärmande försvarsspel. 
Jag hoppas att killarna kan 
anamma mitt sätt att tänka.

Hur känns stämningen i 
truppen?

– Mycket bra! Utifrån 
mina första samtal med kil-
larna så anser de att de har fått 

en nytändning. Det handlar 
inte om att det var dåligt tidi-
gare utan att man har fått in 
en ny röst och en ny spelidé 
att förhålla sig till.

Vad är målsättningen 
med säsongen?

– Det finns en klar målsätt-
ning om att vi ska försöka ta 
oss upp till division 2. För-
eningen har varit och nosat 
i toppen under några år och 
vi bör ha en rimlig chans 
att kunna avancera. Det är 
givetvis avhängt spelarmate-
rialet, att vi inte får för många 
skador.

Vilket lag utgör största 
hotet till guldet?

– Problemet är att det finns 
farmarlag som ibland kan 
komma till spel med fullfjä-
drade elitspelare i sina upp-
ställningar. Det är ett hot som 
jag ser det.

Seriespelet drar igång i 
slutet av september och fram 
till dess gäller det att slipa på 
formen för Ales handbollsele-
ganter.

– Vi ska vara väl förberedda 
när allvaret drar igång, lovar 
Magnus Weistedt.

Filosofisk handbollsnörd ska leda Ale HF
– Siktet är inst– Siktet är inställt på division 2ällt på division 2

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale HF:s nye herrtränare, Magnus Weistedt, har skissat på 
ett alldeles eget försvarsspel som han tänker implemente-
ra den här säsongen. Målsättningen är att ta steget upp i di-
vision 2.

MAGNUS WEISTEDT
Ålder: Snart 43.
Bor: Partille.
Familj: Förhållande.
Äter helst: Kött.
Lyssnar på: Techno.
Favoritlag: Redbergslid.
Sveriges bästa handbollsspe-
lare: Jonathan Stenbäcken.

Abs. Street & Abs. Show Kids finns på följande anläggningar: 

Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

 “Häftiga danser koreograferade av de 

absolut bästa streetdansarna.”!  

“H“Häftiga danser koreograferade aavv“H“H“Häfäfäfftitiititigaga dddddanaanseseses rr kokkkokorerereogogogrararafeffffeferarararadeddddede aaaavvv deddddedevv dedddde“““HHH aaaavvaavvvaaavv ddddddeee

9-12 år  

Abs Showkidz är en pedagogisk sång och 

dansklass för alla barn som gillar show! 

Allt för barn och ungdomar

b b h id fi å följ d lä i

Boka ditt barn redan i dag:

Begränsat antal platser.
Life medlem: 1190 kr/termin

Icke medlem:1490 kr/terminm.lifeclub.se

m.lifeclub.se

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 s ng för dig ssooooommmmm 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 l ff t ää ii ffö diiE k l ff ffö dii
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:-


