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LÖDÖSE. I måndags 
lyftes taket på plats.

Gårdahallen börjar ta 
ordentlig form.

– Nu har vi tystat alla 
dem som tvivlat på att 
ideella krafter skulle 
kunna ro detta arbete 
i hamn, säger Philippe 
van Assche i Gårdahal-
lens Ekonomiska För-
ening.

Det var en efterlängtad syn för 
LN 70:s medlemmar när taket 
till den nya ishallen lyftes på 
plats, med hjälp av två stora 
kranbilar, i måndags morse.

– Nu har Lödöse fått ett 
nytt ansikte. Hallbygget 
väcker stor uppmärksamhet 

bland förbipasserande, inget 
tal om annat, säger Philippe 
van Assche.

– Ishallen ändrar karaktä-
ren för Lödöse och det är vi 
stolta över. Att det faktiskt går 
att driva ett sådant här projekt 
på ideell basis är också en sak 
som vi gläds åt, tillägger Phi-
lippe.

Stomresningen avslutades 
i torsdags och snart ska ytter-
taket på.

– Arbetet med rör och 
bandel står också för dörren, 
liksom elinstallationer, säger 
Philippe van Assche.
Går allt som planerat?

– Ja, vi håller både tids-
schema och budget. I janua-
ri räknar vi med att verksam-
heten ska kunna komma igång 

i hallen.
Fram till dess kommer LN 
70 enbart att spela bortamat-
cher. I helgen väntar premi-
är för A-laget mot Töreboda. 
Det sker med nye tränaren 
Östen Olsson i båset.

– Östen har tagit över trä-
narskapet efter Leif Olsson, 
så att Leif ska kunna kon-
centrera sig på ishallsbygget 
fullt ut, avslutar Philippe van 
Assche.

Efterlängtad syn när taket lyftes på plats
– Lödöse har fått ett nytt ansikte

Två stora kranbilar såg till att taket på Gårdhallen kom på plats.
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GÖTEBORG. Det har 
skett nästan en halv-
ering av juniorlagen 
i Göteborgsfotbollen 
under den senaste 20-
årsperioden.

Nu ska den trenden 
brytas.

Flera klubbar i Ale har 
gått med i ”Spelarlyf-
tet”, ett projekt som 
värnar breddfotbollen 
och som ska få fler ung-
domar att spela fotboll 
längre.

Diskussionerna om Spelarlyf-
tet började på hösten 2006, 
men det var först i våras som 
projektet tog fart på allvar. 
Svenska Fotbollförbundet har 
avsatt en pott med pengar och 
bland annat anställt tio riks-
instruktörer i landet. Stefan 
Lundin, med tränarförflutet i 
bland annat Häcken och IFK 
Göteborg, ansvarar för Göte-
borg, Bohuslän och Dalsland. 
Till dessa riksinstruktörer har 
knutits spelarutbildare i res-
pektive förbund.

– Från början skulle det 
varit en person, men vi insåg 

ganska snart att vi var tvungna 
att vara två stycken här i Gö-
teborg. Lars Ternström har 
inriktning på tjejsidan och jag 
på killsidan. Vi jobbar emel-
lertid en hel del över gränser-
na ändå, säger Håkan Mat-
tiasson. 

Gemensamt projekt
Lars Ternström och Håkan 
Mattiasson ska gemensamt 
driva projektet i Göteborgs 
Fotbollförbund. Distriktet 
har delats in i sex zoner, där 
Ale/Kungälv utgör en ge-
mensam zon. De aleklubbar 
som har anmält sitt intres-
se till Spelarlyftet är Ahlafors 
IF, Nol IK, Nödinge SK och 
Älvängens IK.

– Vi vänder oss till fören-
ingar som har verksamhet för 
killar och tjejer i åldern 13-
18 år. Vårt inriktningsmål är 
att skapa ett kunskapslyft för 
såväl spelare som ledare. Vi 
erbjuder ungdomarna mer 
träning och ledarna mer ut-
bildning, säger Håkan Matti-
asson och fortsätter:

– Redan nu kan vi se ett po-
sitivt resultat i ett ökat sam-
arbete mellan klubbar, men 

också att vi har lyckats öppna 
upp åldersgränser inom för-
eningarna.

Vad beror de senaste årens 
spelartapp på?

– Jag tror fotbollen har sin 
egen selektering lite grann 
att skylla på. De som inte 
kommer med i distriktslag, 
på elitläger eller tipselit har 
inget att se fram emot, det 
saknas morötter. Det finns en 
stor plattform med fotbolls-
spelare, men den smalnar av 
alldeles för tidigt. Man måste 
känna till att det kan skilja 5-6 
år i fysisk och mental mognad 
hos en 12-åring, säger Håkan 
Mattiasson.

– En annan del av förkla-
ringen finns givetvis att hitta 
i konkurrensen från andra 
sporter och data, men det är 
långt ifrån hela sanningen.

Talangträning i respektive 
zon sker 3-4 gånger under ett 
år. Träningarna följer en ut-
arbetad utbildningsplan och 
leds av tränare från regio-
nens elitlag.

– Det är tränarna för varje 
lag som nominerar spelare till 
talangträningen. Samtidigt 

som ungdomsspelarna deltar 
i talangträningar, kommer 
tränarna att fortbildas. De 
kommer också att bjudas in att 
följa talangträningarna för att 
få råd och tips av elittränarna, 
säger Håkan Mattiasson.

Zonturneringar kommer 
också att ske varje år. Den 
första ägde rum den gångna 
helgen på åtta platser runt om 

i Göteborg.
– Tyvärr kunde inte zonen 

Ale/Kungälv stå som värd för 
någon klass eftersom dessa 
kommuner saknar konst-
gräs. Här ligger man dessvär-
re långt efter i utvecklingen, 
säger Håkan Mattiasson.

Ale/Kungälvs lag hävdade 
sig emellertid mycket bra och 
tog sig fram till final i tre klas-

ser, P-14, P-16 och F-17/18. 
Tyvärr ingen vinst i någon 
av finalerna, men ändå ett 
mycket bra resultat!

Spelarlyftet ska få fler ungdomar att spela längre
– Ett projekt som värnar breddfotbollen

Ulf Carlsson, Håkan Mattiasson och Stefan Lundin på Göteborgs Fotbollförbund står bakom 
”Spelarlyftet”, ett projekt som ska förena bredd och elit. Devisen är: ”Om vi får flest möjliga 
fotbollsspelare till att hålla på så länge som möjligt, så blir flest så bra som möjligt”.

BOLL & LEK
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

D
A

GE
NS LUNC

H

59:-
Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66

Restaurang
&Pizzeria

KALLAR TILL MÖTE
Öppen diskussion om 

Idrottsparkens framtid.
KAN SURTE BEHÅLLA IP?

Medlemmar och alla andra 
intresserade kallas till

SURTE IP den 13 november kl 19.00

Välkomna önskar sektionerna Innebandyn, 

Seniorfotbollen och Surte/Bohus Ungdomsfotboll

i Starrkärrs Bygdegård
Lör 24 nov kl 18.00
Supébiljett 200 kr

FOTBOLLSGALA
FC Ale

inbjuder sina medlemmar till 

Anmälan senast 10 nov. 
till John 0737-364779 

eller Joel 0705-490690

årsfest

Välkomna!


