
alekuriren  |   nummer 1  |   vecka 2  |   201212

ÄLVÄLVÄLVÄLVÄLVÄLVÄLVÄNGÄNGÄNGÄNGÄNGÄNGÄNGENENENENENENEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 • NNNNNNNÖDIÖDIÖDIÖDIÖDIÖDIÖDINGENGENGENGENGENGENGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 • KKKKKUUUUUNGÄNGÄNGÄNGÄNGÄLVLVLVLVLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 
KKKKKKKUUUUUUUNGÄNGÄNGÄNGÄNGÄNGÄNGÄLVLVLVLVLVLVLV CCCCCC CENENENENENENENTRUTRUTRUTRUTRUTRUTRUMMMMMMM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 LILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLA EA EA EA EA EA EA EDDDDDDDEEEEEEETTTTTTT BBBBBBBADHADHADHADHADHADHADHUSUSUSUSUSUSUSEEEEEEETTTTTTT MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34 • LILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLA EA EA EA EA EA EA EDDDDDDDEEEEEEET VT VT VT VT VT VT VÄÄÄÄÄÄÄRDSRDSRDSRDSRDSRDSRDSHUSHUSHUSHUSHUSHUSHUSEEEEEEETTTTTTT 

SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16 •••• SNSNSNSNSNSNSNARTARTARTARTARTARTART 101010101010 100 K0 K0 K0 K0 K0 K0 KLLLLLLLUBBUBBUBBUBBUBBUBBUBBARARARARARARAR I SI SI SI SI SI SI SVEVEVEVEVEVEVERIRIRIRIRIRIRIGEGEGEGEGEGEGE • WWW.SPORTLIFE.SE

För mer info: www.absshowkidz.se

NU STARTAR VI

SCHEMA FÖR DANSKURSERNA I NÖDINGE, START V.5
Abs.showkidz 2-3 år  lördagar 11.15-12.00
Abs.showkidz 2-3 år    söndagar 11.15-12.00
Abs.showkidz 4-5 år   lördagar 12.15-13.00
Abs.showkidz 4-5 år    söndagar 12.15-13.00
Abs.showkidz 6-8 år  tisdagar 16.15-17.00
Abs.showkidz 6-8 år       lördagar 13.15-14.00 Ett fåtal platser kvar!
Abs.showkidz 9-12 år Street        torsdagar 17.00-17.45 Ett fåtal platser kvar!

  SCHEMA FÖR DANSKURSERNA I ÄLVÄNGEN, START V.8
Killgruppen 7-9 år   fredagar 16.30-17.15
Abs. Show kidz Street 9-12 år  lördagar 12.00-12.45
Abs. Show kidz 4-5 år  söndagar 11.15-12.00
Abs. Show kidz 6-8 år  söndagar 11.15-12.00

KR /kurs

KR /kurs 
(för dig som är Sportlifemedlem)

Det senaste inom barndans

PRIS:

BOHUS. Fyra kvällar 
under årets sista vecka 
anordnades annorlunda 
aktiviteter på Ale-Jen-
nylunds ridklubb. 

Inbjudna gäster 
visade upp allt ifrån 
dekorativ hästvård till 
westernridning.

Temaveckan var mycket upp-
skattad bland ridskoleeleverna. 

Det intygar ridskolechefen 
Liz Stivner, som är nöjd med 
upplägget.

Eleverna fick både ta del 
av imponerande uppvisningar 
och olika ”clinics”, där de fick 
prova på själva. 

Bland gästerna hittade man 
bland annat Camilla Ahl-
berg, landslagskusk från Ale, 
som både berättade om kör-
ning och bjöd på en stundvis 
fartfylld uppvisning.

Även Synnöve Carlsson, 
som är något av Ales ”grand 
old lady” inom hästsporten, 
besökte ridklubben för att dela 
med sig av sina berättelser och 
varma entusiasm. Hon visade 
även upp grunderna i western-
ridning, och lät även eleverna 
testa själva. 

Stallet var fullt av barn som 
ville lära sig dekorativ häst-
vård, som hölls av bland annat 
instruktören Marie Olofs-
son. Dessutom demonstrerade 
hästterapeuten Carina Hult-

man hur man kan jobba med 
stresspunkter för att få mer väl-
mående hästar.

Uppvisningar i både dres-
syr och gymkhana hörde även 
veckan till. Gymkhana är en 
form av stafettlekar till häst, 

en fartfylld gren som eleverna 
själva fick prova på.

Nu ser Ale-Jennylunds 
ridklubb fram emot en repris 
av den lyckade temaveckan 
nästa år.

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. På Ica Kvan-
tum i Nödinge kan man 
nu välja att skänka sin 
pant till Vakna – till-
sammans mot droger.

Man trycker bara på 
den gula knappen.

– Det känns bra att kunna 
hjälpa till i närområdet 
där folk vet vart pengar-
na hamnar. Innan kunde 
man skänka panten till Röda 
korset, men på grund av att 
de fått dåligt rykte har förtro-
endet för dem sjunkit, säger 
Mikael Sagström, butiks-
chef/frys.

Han tror att den nya Vak-
na-knappen kommer att upp-
muntra fler till att skänka 
pantpengarna.

Det är något som Thomas 
Berggren från Vakna håller 
tummarna för. 

– Det är ett fantastiskt ini-

tiativ och ännu ett steg i vårt 
samarbete med Ica Kvantum. 

Försäljningen av Vakna-
påsen, som butiken införde 
2005, har hittills inbringat 

närmare 1,3 miljoner kronor 
till föreningens drogförebyg-
gande arbete.

Vakna har fått pantknappVakna har fått pantknapp

TRYCKER GULT!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mikael Sagström och 
Thomas Berggren hjälptes i 
måndags åt att fästa de nya 
dekalerna på pantmaskiner-
na.

Spännande hästaktiviteter
– Temavecka på Ale-Jennylunds RK

Landslagskusken från Ale, Camilla Ahlberg, visade upp sina talanger.       Foto: Emelie Bergstrand

Ales ”grand old lady” inom hästsporten, Synnöve Carlsson, 
lät eleverna prova på westernridning. 

Veckan bjöd på många spännande uppvisningar – allt från 
dressyr till gymkhana.
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