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– Jag har tagit medalj i alla 
lopp som jag ställt upp i, 
totalt fyra stycken så det har 
varit en jätterolig dag – kan-
ske den bästa i mitt liv!

Orden är Nathalie Brink-
mos när hon stolt visar upp 
två brons-, en silver- och en 
guldmedalj.

Det blev sedan ytterligare 
ett silver och ett brons.

Det är terminsavslut-
ning för Alesimmarna och 
simhallen i Skepplanda 
är ångande varm och full 
med barn och ungdomar, 
föräldrar, syskon, mor- och 
farföräldrar och simtränare. 
Simklubben arbetar för att 
öka simkunnigheten i kom-
munen, men har också en 
aktiv tävlingsverksamhet.

Denna dag, 14 december, 
arrangeras flera rafflande 
simlopp där medlemmarna 
får testa sina färdigheter 
mot varandra inom klubben 
i olika ålderskategorier och 
simsätt. Även några av trä-
narna har valt att ställa upp 
och tävla mot varandra och 
mot sina elever, något som 
uppskattas bland barnen och 
ungdomarna.

– Nu får vi se om de 
kan något! hörs det från i 
publiken.

God chans till medalj
Theres Johansson är en av 
tränarna som denna dag valt 
att själv ta på simdräkt, bad-
mössa och glasögon. Hon 
tar en bronsmedalj i sitt 

frisimslopp, ivrigt påhejad 
av dottern Nora Johansson 
och Noras kompis Emmy 
Hansson.

– Det här har varit en 
jättebra dag, säger Theres 
efter loppet. Många av våra 
medlemmar har deltagit i 
firandet och även varit med 
och tävlat. Det är ju roligt 
med sådana här klubbmäs-
terskap där konkurrensen 
inte är riktigt lika hård som 
på andra tävlingar. Här är 
det möjligt även för dem 
som inte har jättemycket 
erfarenhet att ta medalj.

– Det är spännande att 
tävla och extra kul att ta 
medalj, säger Emmy

– Ja, det är roligt, framför 
allt när jag får simma med-
ley, tillägger Nora.

Vuxensimning
Simundervisning och 
träning i Alesimmarna är 
indelad i olika grupper bero-
ende dels på barnens ålder, 
men också på hur långt de 
kommit i simkunnighet och 
teknik. Men simklubben 
har inte bara verksamhet för 
barn och ungdomar utan 
arrangerar även vuxencrawl.

– Vi har sett ett allt större 
intresse för vuxenutbild-
ningarna så till våren startar 
vi en ny nybörjar- och 
fortsättningskurs berättar, 
berättar Torbjörn Persson, 
en av hjälptränarna som 
både har tränat själv och 
som har tre barn som är el-

ler har varit aktiva i klubben.
– Vårterminen drar igång 

redan i början av januari så 
det är bara att anmäla sig på 
Alesimmarnas hemsida.

Många tävlingar
Nathalie Brinkmo kommer 
definitivt att vara med när 

vårterminen startar igång.
– Jag är med på tävlingar 

nästan varje helg. Med en 
pappa som är ordförande 
i klubben blir det lätt så, 
säger hon och skrattar med 
en nick åt sin pappa Örjan 
Pettersson som just ropar ut 
resultaten från det senaste 

loppet.
– Jag älskar att simma, 

men om jag sedan kommer 
att satsa på det eller om det 

blir fotbollen, det får jag se 
längre fram.

Kristin Fridholm

Spännande KM hos Alesimmarna

Nathalie Mårtensson ger Dennis Donaglic hans välförtjänta 
medalj.

Nathalie Nyberg förbereder sig för start.

Theres Johansson, Nora Johansson och Emmy Hansson var 
mycket nöjda med dagen och med klubbmästerskapet.
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Det är vi
som är
Axelssons!

Bekvämt och nytt på ett 
plan. 

Välkommen till denna otroligt välplanerade 
villa byggd 2009. Här bor du bekvämt med 
allt samlat på ett plan - perfekt för både 
gammal som ung. Villa, ett Älvsbyhus 
av modell Tyr, är i så gott som nyskick. 
Trivsam utemiljö med inglasat uterum och 
soldäck. Asfalterad uppfart och uppmurat 
mot gatan. Villan ska upplevas på plats!  
120 kvm. 

Pris 2.395.000:-  som utgångspris. 
Vildängsvägen 9. Visas 18/1.  
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Underbar pärla på landet

Vi har glädjen att få presentera denna 
underbara pärla med härligt lantligt läge på 
Viesbacke! Här bor du i gemytlig omgivning 
i ett härligt bullerbyhus. Huset är mkt 
välhållet men lämnar ändå utrymme för 
egen prägel. Trivsam utemiljö med välskött 
trädgård. Ett hus som ska upplevas på 
plats. Välkommen!  88 kvm.

Pris 1.350.000:-  som utgångspris. 
Viesbacke 240. Visas 18/1.  
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Håla
nda

Bekväm enplansvilla. 

Välkommen till denna välplanerade 
enplansvilla! Här är mkt gjort såsom nyare 
tak och fönster. Väldisponerat med tre 
sovrum och härligt vardagsrum med kamin. 
Stor altan under tak. Rejält garage med 
plats för hobby och förvaring. Ett mycket 
prisvärt och lättskött boende som passar 
både gammal och ung. Välkommen!  
101 kvm.

Pris 1.400.000:-  som utgångspris. 
Lyavägen 1. Visas 18/1.
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Lilla
 Edet

Välplanerad familjevilla!

Välkommen till denna välskötta villa i Nol! 
Mycket bra planlösning där hela familjen får 
plats. Här är mycket gjort såsom nyare tak, 
fönster och badrum. Trivsam och välskött 
tomt med både fruktträd och bärbuskar. 
Perfekt tillfälle till en riktigt familjevilla med 
närhet till både kommunikationer och 
barnomsorg. Välkommen!  148 kvm.

Pris 2.950.000:-  som utgångspris. 
Alvägen 4. Visas 17/1. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Nol


