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ALINGSÅS. Distriktsmäs-
terskapen i friidrott avgjor-
des i Alingsås. Det var en 
härlig sensommardag med 
friska motvindar på upplop-
pet. Tävlingarna genererade 
stora framgångar för Ting-
bergs AIS.

Emma Kuutti, 13 år, 
sprang ett härligt starkt lopp 
på 600 meter. Emma tog 
täten direkt och drog hela 
fältet. De sista 100 meterna 
ökade hon farten i den starka 
motvinden och vann en säker 
seger med tiden 1.48.62. Nu 
väntar Götalandsmästerska-
pen, som går i Falköping 3-4 
september. 

Emma tog även två brons 
i kula med 8.89 och på 200 
meter med nya personrekor-
det 30.48, trots -3.0 i mot-
vind.

Patrik Björkman, 13 år, 
blev tvåa med 1.25 i höjd. 
Han rev hårfint på 1.30. Julia 
Kristiansson, 12 år, hoppa-
de nytt personrekord i höjd 
och kom trea. På 60 meter 
häck blev det även där en 
tredjeplats med tiden 13.52, 
endast en hundradel från 
silvret. Anna Kuutti, 12 år, 
sprang 1500 meter för första 
gången och blev tvåa. Anna 
hängde med bra första halvan 
av loppet och kämpade hela 
vägen in i mål med tiden 

6.12.60
De tre unga grabbarna i 

TAIS har varit i Varberg och 
tävlat, i den 41:a upplagan 
av Getabockspelen. Strå-
lande solsken och 25-gradig 
värme med viss vind rådde 
för dagen.

David Adolfsson, 7 år, 
tävlade i pojkar 8 och ställde 
upp i de flesta grenar som er-
bjöds. En riktig fjäder i hatten 
för David blev 600 meter och 
silvermedalj med den fina 
tiden 2.38.03. 

Carl Hermansson, 8 år, 
tävlade i sin klass och tog 
guldet på 60 meter. Calle 
släppte ingen för nära, vare 
sig i försöket eller i fina-
len. Tiden 10.3 blev resulta-

tet. Sedan blev det ett brons 
i längdhopp och ytterligare 
ett brons i kula där han satte 
personligt rekord med 4.50 
meter.

Daniel Adolfsson, 9 år, 
tävlade i pojkar 10. Daniel 
körde hela programmet av 
grenar som fanns för pojkar. 
Han var förmodligen tung i 
benen i slutet på dagen, då det 
var dags för höjdhopp. Trots 
detta lyckades han hoppa till 
sig bronset på 1.02 meter. 
Kultävlingen var i början av 
dagen och resultatet var inte 
långt ifrån det personliga re-
kordet, 6.38 meter och räckte 
till silver med god marginal.

❐❐❐

Mängder av medaljer till Tingbergs AIS
– Emma Kuutti distriktsmästare på 600 meter

Emma Kuutti från Tingbergs AIS tog guld på 600 meter när 
Distriktsmästerskapen avgjordes i Alingsås.

ÄLVÄNGEN. Ingen 
match att berätta om 
för barnbarnen.

Inte heller lär laget 
bli Oscarsbelönad för 
insatsen.

Älvängen förlorade 
lördagens hemma-
match mot Bergum 
med 2-5.
Nu ser det verkligen illa ut för 
ÄIK som visade så fina takter 
under förra hösten då laget 
avancerade till division 5. 
Visserligen åter-
står sex omgång-
ar, men då måste 
spelet flyta bättre 
än vad laget pre-
sterade i lördags-
matchen på dyblöta Älvevi.

Mattias Ögren var åter 

tillbaka efter sin skada och 
visade upp sig på direkten 
genom att slå in 1-0  redan i 
matchens början. Sedan kom 
gästerna och utjämnade till 
1-1 på ett kanonskott från 
långt håll.

Direkt efter paus fick 
domaren till en straff för 
Bergum och 1-2. Nu fortsat-
te motigheterna för ÄIK och 
1-3 kom då bollen fastnat i en 
vattensamling.

Sedan reducerade Älväng-
en till 2-3 på en underlig 

straff. Via stol-
pen prickade 
Patric Skån-
berg in bollen 
och detta mål 
blev också 

hemmalagets sista.
Trots att gästerna fick en 

man utvisad gjorde Bergum 
ytterligare två mål och 
därmed 2-5.  

1-0 till ÄIK genom Mattias 
Ögren, men det räckte inte 
till seger. Bergum vann till 
slut med 5-2.

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Älvängens IK föll i regnet

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Älvängens IK – Bergum 2-5 (1-1)
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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:-


