
NÖDINGE. Anders Bankel var med och 
tog initiativet till Fotbollsprofilen på 
Ale gymnasium för tre år sedan.

Med outtröttlig entusiasm och 
engagemang har han lyckats 
utveckla ett program där eleverna nu 
står i kö.

– Fotbollsprofilen har kommit för 
att stanna, inget snack om den 
saken, säger Anders Bankel till Ale-
kuriren.

Fotbollsprofilen hade premiär hösten 2005. 
Då som nu heter den sammanhållande länken 
Anders Bankel, som sköter allt det administra-
tiva arbete som krävs runt den populära gym-
nasieprofilen.

– Jag tycker fotboll är himla roligt och re-
sponsen som jag får från ungdomarna varje 
vecka är underbar, säger Bankel till Alekuri-
ren.

Fotbollsprofilen på Ale gymnasium brukar 
ha 70-80 sökande, att fördela på 20 platser.

– Kravet är att den sökande är godkänd i 
basämnena, matematik, svenska och engel-
ska och att han eller hon spelar i ett fotbolls-
lag som tränar 2-3 gånger i veckan. Fotbolls-

profilen kan kombineras med vilket program 
som helst på Ale gymnasium, förklarar Anders 
Bankel och fortsätter:

– I första hand inriktar vi oss på ungdomar i 
Ale och Lilla Edets kommun. Vi har även några 
elever från Kungälv och Göteborg. Det känns 
emellertid naturligt att först och främst försö-
ka fånga upp de fotbollsintresserade killar och 
tjejer som finns på hemmaplan.

Två pass i veckan
Träningen, två pass i veckan, bedrivs inom-
hus i Alehallen under ledning av välmeritera-
de Bengt Almqvist, som i år ansvarade för IK 
Kongahällas herrseniorer i division 3.

– Bengt är en mycket duktig pedagog och 
gör ett fantastiskt bra jobb, berömmer Anders 
Bankel.

Eleverna bussas till och från Vimmervi 
idrottsplats och de grupper som tränar på mor-
gonen har ett frukostbord som står uppdukat 
då de kommer tillbaka till skolan.

– Det är en nyhet som från och med i år 
inryms i vår budget. Det är viktigt att elev-
erna får en ordentlig frukost efter träningen, 
så att de orkar med skoldagen, säger Anders 
Bankel.

Den första februari går ansökningstiden ut 

till Fotbollsprofilen 2008/09. Anders Bankel 
tror att det stora intresset kommer att hålla 
i sig.

– Den bästa reklam vi kan få är att elever 
som går på Fotbollsprofilen nu pratar med sina 
kompisar, som ska söka till gymnasiet, säger 
Bankel.

Finns det något som du skulle vilja ut-
veckla med er profil?

– Samarbetet med de lokala fotbollsfören-
ingarna kan utvecklas ännu mer. Jag tror inte 
att alla klubbar känner till vilken fantastisk fin 
utbildning killarna och tjejerna får hos oss. 
Förutom regelbunden träning har vi också 
föreläsningar om bland annat kost, fair play 
och så vidare.

Har ni de ekonomiska förutsättningar 
som krävs för att kunna bedriva en profes-
sionell verksamhet?

 – Det är klart att man alltid önskar sig lite 
mer pengar, men vi har hittat vägar som gör att 
vi kan hålla nere kostnaderna. Ledamöter från 
Utbildnings- och kulturnämnden har varit på 
studiebesök hos oss och de sade sig vara väl-
digt nöjda med den verksamhet som vi bedri-
ver, avslutar Anders Bankel.
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WEBCOM TEORIPROV
Gör proven hemma i din dator!

Nyhet!
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Ale Torg 
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Ale lucia gör sitt första framträdande efter kröningen 
och tillsammans med sina tärnor gästar de torget kl 
12.00-13.30.  I butikerna hittar du önskelistor som du 
kan fylla i och ge till tomten kl 12-15. Kanske blir det 
du som får hämta drömpaketet på julafton?

Kaninuppfödaren Sofi e visar upp sina kaniner. Ta med din 
kanin och få den bedömd av ett proffs. Diplom till alla.

Öppet vardag 10-19, lördag 10-15, söndag 11-15 • www.aletorg.se
ICA Kvantum har öppet 8–22 alla dagar • Restauranger med kvällsöppet w
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Barnbäddset
påslakan och örngott
100% bomull (ord. 349:-) 
Fler varianter fi nns att välja 
mellan i din Hemtexbutik.

Gäller tom onsdag 12/12 2007 med reservation 
för slutförsäljning  och lokala avvikelser.

Tel 0303-742830      Starrkärr 103, Älvängen

25% RABATT 
på valfri jacka, tröja, kavaj eller skjorta, 
samt även alla REA-varor (rabatten avdra-
ges från REA-priset),  mot denna annons 
eller utskrift från vår hemsida. Erbjudan-
den gäller tom. den 16/12 eller så långt 
lagret räcker.
www.aleridsport.nu

TJOCKT POLARFLEECETÄCKE
NU

  398:-
ord 498:-

Efter avslutad morgonträning smakar det gott med frukost i skolans matsal. Anders Bankel 
(stående) är ansvarig för Fotbollsprofilen på Ale gymnasium och den som sköter allt adminis-
trativt arbete. 

Fotboll på schemat är populärt
– En profil som har kommit för att stanna i Ale gymnasiumnasium
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