
LEDET. FC Ale.
Där har ni den färs-

kaste av kommunens 
fotbollsföreningar.

I fjol spelade flera av 
killarna i korpen, men 
nu blir det fotboll på 
riktigt. 

– Det här ska bli jät-
tekul, säger killarna i 
laget som själva har 
tagit initiativ till fören-
ingens bildande.
I likhet med det holländska 
landslaget kommer FC Ale 
att bära en helorange mun-
dering. Klubbmärkets utse-
ende fastställdes enhälligt av 
grabbarna efter lördagens in-
omhuspass i Ledethallen och 
vårens träningsläger till Dan-
mark är redan bokat.

– Föreningen registrerades 
den första januari i år. Tanken 
är att killarna ska sköta det 
mesta på egen hand, vi äldre 
är mer med för att stötta och 
hjälpa till med det som behövs, 

säger Fredrik Wadström 
som åtminstone inledningsvis 
agerar ordförande och ledare 
ihop med Göran Bergqvist 
och Kent Haarala.

– Vår förhoppning är att 
finna en spelande tränare. 
Just nu har vi ett 20-tal killar 
igång i träning, de flesta med 
förflutet i Ahlafors IF, Nol IK 
och Älvängens IK. Träningar-
na bedrivs inledningsvis i Le-
dethallen en timme varje lör-
dagskväll. I början av mars är 
det tänkt att utomhusträning-
en ska dra igång, säger Göran 
Bergqvist.

Idén att starta en ny fot-
bollsklubb föddes förra våren. 
Göran Bergqvist var initiativ-
tagare till det möte som hölls 
på Solgården i Alafors på an-
nandag påsk.

– Åtta killar dök upp och 
vi beslutade oss att starta ett 
korplag. Vi antog namnet 
Laglösa och anmälde oss till 
korpserien i Kungälv, berät-
tar Göran.

Ett år på korpnivå fick 
emellertid räcka. I samband 
med höstens träningar i Ale-
hallen växte successivt intres-
set och tankarna på att börja 
spela riktig seriefotboll blev 
allt tydligare.

– Det kändes tråkigt att 
släppa alltihop och bara lägga 
ned. Vi spelade en cup i Gö-
teborg i mitten av november 
och då tog vi det definitiva be-
slutet att gå vidare i våra  in-
tentioner med att bilda FC 
Ale, säger Kent Haarala.

En viktigt pusselbit föll 
på plats efter samtal med 
Skepplanda BTK:s ordföran-
de, Mikael Olsson. Diskus-
sionerna ledde fram till ett 
delat ansvar och nyttjande av 
Skogsvallens idrottsplats, före 
detta hemvist för Kilanda IF.

– Skepplanda har varit 
oerhört positivt inställda och 
hjälpsamma från första stund. 
Nu kommer vi att få en egen 
hemmaplan med tillhörande 
klubbhus vilket naturligtvis 
känns jättebra, säger Göran 
Bergqvist.

Social gemenskap och 
delaktighet i föreningen är 
motton som gäller för med-
lemmarna i FC Ale, där fyra 
av killarna är engagerade i 
styrelsearbetet. Alla som vill 
spela fotboll är välkomna och 
faktum är att truppen skulle 
behövas breddas ytterligare.

– Stommen består av killar 

i 19-20-årsåldern som aldrig 
tidigare spelat seniorfotboll 
utan som lade ned sin sats-
ning för ett par år sedan. Vi är 
verkligen i behov av några ru-
tinerade herrar som kan bidra 
med nödvändig stadga, säger 
Wadström.

FC Ale kommer att höra 
hemma i Västgötadistriktet 
och premiäråret innebär spel 
i Trollhättans C-reserv.

– Vi hade hoppats att få 
börja i ”sexan”, men det gick 
inte. Målsättningen är därför 
att avancera direkt, säger 

Bergqvist.
Är det bara dräkten som 

kommer att associera till 
Holland eller kommer pu-
bliken på Skogsvallen att 
kunna dra andra jämförel-
ser?

– Absolut! 
Vi utlovar väg-
vinnande hol-
ländsk total-
fotboll, skrat-
tar Fredrik 
Wadström.

Återstår att 
se om FC Ale 

kommer att flyga uppåt i se-
riesystemet vad det lider.
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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Lilla
Spöket
Laban

I slottet 
Gomorronsol

bor lilla 
spöket Laban 

och hans 
familj. Laban 
är inte riktigt 

som andra 
spöken han 

är nämligen rädd för mörker. Han 
är världens snällaste spöke vilket 

inte är lätt när man ska skrämmas. 
Svenskt tal av bla Maria Lundqvist.

Söndag 4/2 kl 15.00
Matine. Entré 60 kr. Barntillåten

Kommande 11/4 kl 18

Svarta Dahlian

Marie Antoinette
Med Kirsten Dunst, Jason 

Schwartzman o Judy Davis.

Den storslagna filmen om 
Kejsarinnan av Frankrike.

Söndag 4/2 kl 18.00
Entré 70 kr. Barntillåten

- Älska handboll

AAlele HK  HK   
– – 

SärökometernaSärökometerna
44/2 Ale Gymnasium kl kl /2 Ale Gymnasium kl kl 14.1514.15

Älvängens Kulturhus

5/2 A-pojk 19.15 ALE - Baltichov

stöd Ale HF

Gör som

Ale HF håller 

ÅRSMÖTE
4 februari kl 19.00 på Forsvallen, Skepplanda

ÅRSMÖTE

Tisdag 27 februari
Klubbstugan i Älvängen.

Kl 18.00Ale MHF-U

Kl 18.30 Ale MHF

Kl 19.00 Ale Trial Klubb

 Välkomna, Styrelsen

ÅRSMÖTE!
Söndag 25 feb 

kl 15.00

Medborgarhuset, 

Alafors

Älvbygdens Motorklubb

kallar till

FC Ale – ny fotbollsklubb i Ale
– Skogsvallen i Kilanda blir hemmaplan

Det senaste tillskottet till kommunens fotbollsfamilj är FC Ale, som kommer att få Skogsval-
len i Kilanda som hemmaplan. De flesta av spelarna i laget har ett förflutet i Ahlafors IF och 
Nol IK.

FC ALE
Bildad: 2007.
Styrelsen: Fredrik Wadström 
(ordförande), Göran Bergqvist, Eva 
Bergqvist, Kent Haarala, Gunilla 
Brunberg, Jonatan Wadström, Joel 
Lindgren, Tobias Bergqvist, Hadi 
Namro.
Hemmaplan: Skogsvallen, 
Kilanda.

Dräkt: Orange tröja, orange byxa, 
orange strumpa.
Serietillhörighet: Trollhättans 
C-reserv. Följande lag deltar: FC Ale, 
Alvhems IK, Sjöviks SK, Trollhättans 
IF, Upphärads IS, Wargöns IK C, Åsaka 
SK, Nygård/Lödöse, Skoftebyns IF C, 
FC KRC A.
Hemsida: www.laget.se/fcale

LEDETHALLEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se


