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97 år och full av energi
97-åriga Rinaldo Sorano har mycket krafter kvar 

och det tackar han träningen för.
Tre gånger i veckan besöker han Sportlife i Älvängen där han är en 

stor inspirationskälla för andra.

Hur länge har du tränat 
på Sportlife?

– Jag började första 
gången i mitten på 90-talet, 
men sedan slutade jag igen. 
Nu har jag hållit på sedan i 
januari i år. 

Hur ofta är du här?
- Jag tränar 

tre gånger i 
veckan och då 
brukar jag vara 
här ungefär en 
timme. Jag bor 
här i Älvängen, 
men det blir för 
långt att pro-
menera så jag 
tar bilen hit.

Vilka övningar brukar du 
göra på gymmet?

– Jag går runt till de olika 
maskinerna och jag brukar 
även gå en stund på löpban-
det. Roddmaskinen tränar 
jag också på. I början fick 

personalen visa hur jag skulle 
göra, de är hjälpsamma. 

Varför tycker du att det 
är viktigt att träna?

– Man måste hålla sig i 
form för att må bra, annars 
blir man svag och ihopsjun-
ken. Balansen blir sämre när 

man blir äldre 
så den är bra 
att träna upp. 
Jag orkar också 
mer hemma. 
Jag och min fru 
har ett hus med 
trädgård så 
man måste fixa 
lite själv. Innan 

gjorde jag allt själv på huset 
och jag tycker det är roligt att 
tapetsera och måla.

Vad vill du säga till de 
som tycker att de är för 
gamla för att börja träna?

– Man är aldrig för 
gammal för något.

Du är uppvuxen i Italien, 
hur kommer det sig att 
du flyttade till Sverige?

– Jag kom till Sverige med 
en orkester för över 50 år 
sedan. På den tiden spelade 
jag gitarr och saxofon och vi 
åkte runt i hela landet, från 
Falsterbo i söder till Sunds-
vall i norr. 

Hur träffades du och din 
sambo Lillemor?

– Vi träffades när jag spe-
lade med orkestern i Lång-
edrag 1958, jag minns att det 
var under fotbolls-VM. 

Är du fortfarande intres-
serad av musik?

– Jag spelar inte längre, 
men jag tycker om att lyssna 
på opera.
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Namn: Rinaldo Sorano
Ålder: 97
Bor: Hus i Älvängen
Familj: Sambo med Lille-
mor, dottern Angela och tre 
barnbarn. Har även en dotter 
och en son i Italien sedan 
tidigare.  
Stjärntecken: Vattuman
Intressen: Träna på Sport-
life, greja med huset och 
lyssna på opera
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Man måste hålla sig 
i form för att må bra, 
annars blir man svag 

och ihopsjunken.
Rinaldo Sorano
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Det är vi som 
är Axelssons!
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