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TRÄNA HOS OSS!
3 KLUBBAR I ALE ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR

SPORTLIFE ÄLVÄNGEN
Hos oss tränar i dag medlemmar mellan 
15 och 94 år. Vi hoppas och tror att ännu 
fl er kommer att upptäcka hur roligt det är 
när träning blir ett sätt att träffa nya vänner, 
samtidigt som man förbättrar sin hälsa och 
kondition! Oavsett om du är van vid att träna 
eller ej, och oavsett vilken träningsform du 
väljer, så kommer vi att göra vårt allra bästa 
för att få dig att trivas!

Sportlife erbjuder kvalitetssäkring genom 
Les Mills. Våra instruktörer är utbildade, 
godkända och licensierade, och framför 
allt – vi fi nns för dig!

SPORTLIFE NOL
Med utsikt över Göta älv genom gigantiska 
panoramafönster erbjuder Sportlife Nol en 
komplett, stor och luftig familjeanläggning 
med träning för alla människor i alla åldrar. 
Styrka, kondition och gruppträning i alla 
former.

Toppenfräscha omklädningsrum med 
spa-känsla, bastu och tv både för dam och 
herr. Här erbjuds även personlig tränings- 
och kostrådgivning, sjukgymnastik och 
rehabilitering.

SPORTLIFE NÖDINGE
I omedelbar närhet till pendelstationen mitt på 
Ale Torg hittar du Sportlife Nödinge. En fräsch 
och modern träningsklubb med bästa tänkbara 
tillgänglighet. Du väljer mellan ett varierat utbud 
av gruppträning, styrke- och konditionsträning. 
Här erbjuder vi träning för hela familjen, 
barndans för de små och seniorklubb för de 
äldre. Ungdomar, 11-14 år, får gärna träna med 
målsman – träning för hela familjen är en av våra 
viktigaste ambitioner. Alla människor alla åldrar.

För dig som vill ha hjälp att komma igång eller nå 
ett specifi kt mål fi nns våra personliga tränare och 
sjukgymnaster till hands. Vi erbjuder dessutom 
sol, bastu och relax för en stunds njutning för 
kropp och själ.

GYM & STYRKETRÄNING

KONDITION & LÖPBAND

GRUPPTRÄNING & CYKEL

PERSONLIG TRÄNING

SJUKGYMNASTIK

SOL, BASTU & VATTENMASSAGE

BARNPASSNING & LEKRUM

FRIA VIKTER

COFFEE LOUNGE

HÄR FINNS NÅGOT FÖR ALLA


