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Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Fredag 25 januari

Batteristöld
Bilbatterier tillgrips från 
Tudor i Nol. Ett misstänkt 
fordon uppmärksammas på 
platsen.

En av Ale kommuns bilar 
som står parkerad vid kom-
munhuset i Alafors utsätts för 
skadegörelse i form av klot-
ter. Någon sprayar siffror och 
bokstäver på fordonet.

En 12-årig elev i Skepplanda 
blir misshandlad av andra 
elever på skolan.

Söndag 27 januari

Misshandel i Älvängen
En yngre man och en yngre 
kvinna blir misshandlade 
utanför en restaurang i 
Älvängen vid två-tiden på 
morgonen. Vittnen finns till 
händelsen. En anmälan tas 
också upp för övergrepp i 
rättssak.

Fönsterkrossning på Kyrk-
byskolan i Nödinge. Vittnen 
ser fyra unga killar springa 
från platsen.

Måndag 28 januari

Skadegörelse i 
Nödinge
En samfällighetsfören-
ing i Nödinge gör en anmä-
lan om skadegörelse. Flerta-
let garage sprayas med färg 
och inbrottsförsök görs i 21 av 
portarna.

Tisdag 29 januari

Butiksinbrott
En ruta krossas till en affär i 
Älvängen. Gärningsmännen 
tar sig in i butiken och tillgri-
per cyklar.

Två minderåriga flickor 
gör sig skyldiga till snatteri i 
en butik på Ale Torg. Föräld-
rarna till de berörda barnen 
samt socialen underrättas av 
polisen.

Onsdag 30 januari

Stöld av brev
Posthandlingar tillgrips ur 
postens brevlåda, som står 
placerad utanför brevbärar-
kontoret på Ale Torg.

Antalet anmälda brott under 
perioden 25/1 – 31/1: 54. Av 
dessa är 16 skadegörelse, 
varav 8 på hållplatser, 5 bilin-
brott samt 3 biltillgrepp.

Orkar du 
inte läsa?

Låna en ljudbok 
på biblioteket istället

Nolklassikern flyter på som planerat
– Andra etappen avverkades i Stadsparksbadet
BORÅS. Det var gott att 
komma i  mål, sa sjät-
teklassare Jesper Sau-
nela och pustade ut 
efter att ha summit 
200 meter.

Andra etappen av 
Nolklassikern är avkla-
rad.

Efter höstens lång-
vandring på 8,5 kilo-
meter var det i tisdags 
dags för noleleverna 
att ge sig i kast med 
delmoment två av sam-
manlagt fyra, simning 
200 meter.

Cirka 130 förväntans-
fulla barn åkte buss 
till Stadsparksbadet i 
Borås där åtta längder 
i 25-metersbassängen 
väntade.

För att poängtera vilken ut-
maning som barnen ställdes 
inför kan nämnas att ett av 
läroplanens mål för skolår 5 
är att kunna simma just 200 
meter. Detta faktum verka-
de inte nämnvärt bekymra de 
yngre eleverna, som entusias-
tiskt och vid gott mod tog sig 
an uppgiften. Med banderol-
len Nolklassikern i sikte över-
träffade många sig själva, och 
när bussarna rullade åter mot 
Nol visade en sammanräk-

ning att flertalet klarat sim-
provet.

Gustav Henriksson, från 
skolår 3, var full av tillförsikt 
inför simturen.

– Jag simmade 300 meter i 
våran utomhuspool i somras, 
berättade Gustav, som sedan 
inte hade några problem att 
avverka sina 200 meter.

Emelia Åsvattne från års-
kurs 4 hade lite ont i magen, 
men klarade ändå distansen.

Osäker på cyklingen
– Jag är säker på att fixa 
cyklingen också, deklarera-
de en nöjd Emilia efter mål-
gång.

En annan fjärdeklassare, 
Markus Ohlqvist, har redan 
tagit simborgarmärket vid 
två tillfällen och simmade nu 
ännu en gång distansen. Ga-
briella Havdelin, också från 
skolår 4, klarade 200 meter 
för allra första gången.

Amanda Ekvall tillhör-
de också de många nolbarn 
som framgångsrikt kämpade 
i Stadsparksbadets bassäng.

– Bra, men jobbigt, sade 
Jennifer när allt var klart.

Efter simningen återstår nu 
två delmoment av Nolklassi-
kern. I maj är det dags för cyk-
ling, då eleverna ska tillrygga-
lägga en bana på 1,8 mil. Den 
fjärde och avslutande grenen 

arrangeras den 5 juni, då Nol-
varvet traditionsenligt avgörs 
bland Nols gator och torg.

I samband med skolavslut-
ningen delas klassikermedal-
jer ut till de elever i skolår 3-

6 som fullföljt samtliga fyra 
grenar av Nolklassikern.

Slutligen kan informeras 
om att den senaste notering-
en för Nolskolan Jorden Runt 
är 1 909 mil.

FOTNOT. Nolklassikern innehåller lång-
vandring 8,5 km, cykling 1,8 mil, sim-
ning 200 m och löpning 3 860 meter.

Elma Vejzovic och Sophia Andersson, tillsammans med läraren Ingela Olofsson, i väntan på 
att göra delmoment två av Nolklassikern. 200 meters skulle klaras av  i Stadsparksbadet i 
Borås.

De flesta av Västergöt-
lands 270 fotbollsför-
eningar arbetar i lands-
bygd. 

Detta har fått Väs-
tergötlands Fotbollför-
bund att satsa på ett 
tvåårigt projekt, kallat 
”Landsbygdsfotbollen 
som bygdeutvecklare”.

När Västergötlands 
Fotbollförbund håller 
distriktsmöte i Skövde 
den 9 februari presen-
teras projektet för för-
eningarna. 

– Svenska Fotbollförbun-
det håller på att utveckla en 
handlingsplan där ett av in-
slagen är att stimulera di-
strikten till insatser som stär-
ker landsbygdsfotbollen och 
landsbygdens utvecklings-
förutsättningar, säger VFF:s 
ordförande Gerhard Sager, 
Skepplanda.

Västergötland är det första 
distrikt som startar ett lands-
bygdsprojekt för fotbollen.

– Vi driver under 2008 och 
2009 projektet ”Landsbygds-
fotbollen som bygdeutveckla-
re”. Det gläder oss mycket att 
länsstyrelsen beviljat oss ett 
ekonomiskt stöd för projek-
tets genomförande, fortsätter 
Gerhard Sager. Vår förhopp-
ning är att projektarbetet ska 
leda till ökad attraktionskraft 
för landsbygden och därmed 
ökad överlevnadskraft för fot-
bollen i dessa områden.

– Målet är att vi ska foku-
sera på cirka 25 procent av 
de cirka 150 föreningar som 
verkar inom orter med högst 
3 000 invånare. Vi vill inspi-
rera föreningarna att hitta nya 

sätt att arbeta vidare. Vår am-
bition är att ge de deltagande 
föreningarna tillräckligt per-
sonellt stöd för att ge ska ge 
nå framgång i projektet.

Rådgivare
I projektet har Benny Jans-
son, Torsö, engagerats som 
rådgivare.  Benny Jansson bor 
på Torsö och verkar där som 
ordförande inom Torsö Byg-
degårds- och Idrottsförening, 
en förening som blivit en fö-
regångare i landsbygdsarbe-
te. Benny har varit verksam-
hetschef för Hela Sverige Ska 
Leva och arbetat med lands-
bygdsfrågor på Näringsde-
partementet och Jordbruks-
departementet. 

I dag finns Benny place-
rad på Finansdepartemen-
tet inom ramen för ett utred-
ningsuppdrag med direkti-
ven att stimulera tillkomsten 
av lokala servicekontor. Dessa 
skall kunna ha ett samlat ser-
viceinnehåll från både statli-
ga myndigheter och kommu-
ner. Benny har en lång erfa-
renhet från landsbygdsarbete 
och har därför på sin fritid en-
gagerats som rådgivare inom 
projektet.

Anpassade regler
– För att fotbollen ska fungera 
på mindre orter är det viktigt 
att våra tävlingar och våra täv-
lingsbestämmelser är anpassa-
de till verkligheten ute i byg-
derna, säger Gerhard Sager. 

Redan nu har svensk fot-
boll beslutat om följande åt-
gärder för att stimulera fot-
bollsverksamheten på mindre 
orter:

• En spelare kan spela täv-

lingsfotboll i två olika för-
eningar samtidigt om spela-
ren har dubbel bosättning på 
grund av studier, arbete, mi-
litärtjänst eller dylikt med ej 
pendlingsbart avstånd mellan 
de två bostadsorterna.

 • Om två eller flera fören-
ingar har ett lag ihop kan detta 
lag ha ett neutralt namn med 
geografisk anknytning till or-
terna i fråga. I Västergötland 
beslöt vi redan förra året att 
sådana kombinerade lag kan 
spela upp till och med divi-
sion 5 herrar och division 4 
damer.

• I Västergötland arbetar 
vi med en idé att spela ung-
domsserierna i vad vi kallar 
divisionsspel, vilket bety-
der att lagen kan ha spelare i 
vilken ålder som helst mellan 
13 och 19 år. Laget placeras i 
seriesystemet efter förväntad 
spelstyrka. Detta underlättar 
för små föreningar att få ihop 
ungdomslag. Det kan också 
skapa en större samhörighet 
på en ort när ungdomar i olika 
åldrar tillhör samma lag.

• På många håll i Sveri-
ge och även i Västergötland 
har försök gjorts med serie-
spel med sju- och niomanna-
lag inte bara på ungdomssi-
dan utan även på seniorsidan. 
Detta är också en åtgärd för 
att små föreningar på lands-
bygden ska kunna behålla sina 
lag.
VFF fokuserar inte bara på 
fotbollen som en tävlings-
gren utan också på hur fotbol-
len kan bidra till att utveckla 
de bygder som föreningarna 
verkar inom.

– Utan levande bygder 
finns fotbollen inte kvar. Det 

kan handla om hur förening-
arnas egna anläggningar kan 
utvecklas och därigenom bli 
en utökad resurs för bygden. 
Kanske genom att utveckla 
turism, exempelvis kan klubb-
huset bli någon form av ser-
viceresurs, säger Benny Jans-
son.

– Inom VFF skall vi inom 
styrelse och kommittéer, ut-
skott och kansli stärka kun-
skapen om landsbygdens si-
tuation. Vår organisation vill 
också hitta förstärkta sam-
arbetsformer med kommu-
ner, myndigheter och andra 
organisationer inom lands-
bygdsområdet, kompletterar 
projektledaren Staffan Lind-
mark, kanslichef på VFF.

Upptaktskonferens
Den 18 januari inbjöd VFF 
representanter för SISU 
Idrottsutbildarna, kommu-
ner, myndigheter och organi-
sationer till en upptaktskonfe-
rens i Vara. Här deltog bland 
annat flera representanter 
för de Leaderområden som 
just nu bildas i Västra Göta-
land. Leader är en fransk för-
kortning som uttytt betyder 
”samverkande åtgärder för 
att stärka landsbygdens eko-
nomi”.

Leadermetoden gör det 
möjligt för invånare och före-
tag på landsbygden att arbeta 
med lokal landsbygdsutveck-
ling tillsammans med den of-
fentliga sektorn i samhället. 
Det som krävs är att det bildas 
en särskild form av lokalt part-
nerskap, en så kallad LAG-
grupp (av engelskans Local 
Action Group). I LAG-grup-
pen ska det finnas represen-

tanter för de tre olika sekto-
rerna i samhället:

• ideell sektor,
• offentlig sektor och
• privat sektor.
Den ideella sektorn kan 

representeras av bygdeför-
eningar, byalag, idrottsfören-
ingar med flera.

Föreningarna får sin infor-
mation på VFF:s distriktsmö-
te den 9 februari då det också 
blir en paneldiskussion med 
Svenska Fotbollförbundets 
ordförande Lars-Åke Lag-
rell samt Benny Jansson, Ger-
hard Sager och Staffan Lind-
mark. Diskussionsledare är 
Olof Darius, sportjournalist 
från Falköping.

– Sedan hoppas vi att för-
eningarna kan komma igång 
med utvecklingsarbetet. 
Under projektets gång kan 
deltagande föreningar räkna 
med personellt stöd, säger 
Staffan Lindmark.

Handlingsplan
Utifrån synpunkter och för-
slag som framförs under pro-
jektets gång beräknar VFF 
att under 2010 kunna anta en 
handlingsplan för sitt framti-
da arbete inom landsbygds-
området som kan stimulera 
till fortsatt utvecklingsarbete 
bland föreningarna.

– Vi är stolta över att vara 
först i landet med ett lands-
bygdsprojekt och ser fram 
emot att vara ett pilotområ-
de inom svensk fotboll. Flera 
distrikt kommer att studera 
resultatet av vårt arbete och 
själva starta liknande projekt 
när vi lagt grunden och hittat 
rätt arbetsformer, avslutar 
Staffan Lindmark.

Västgötafotbollen satsar på landsbygdsprojekt


