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Spela på Göteborgs nya 

SUPERBANA!

www.nodingegk.se

Årets Nybörjarutbildning för vuxna och barn 
drar igång i april och det finns platser kvar.

Vi har också Knattegolf, Herr-och 
Damträning och naturligtvis privatlektioner.

Gå in på www.nodingegk.se och se hela vårt kursutbud.
Har du frågor ring 0303-636 18 så hjälper vi till!

Varmt välkomna att 
bli en del av golfen på 
Nödinge Golfklubb.

SKEPPLANDA. Några 
åkte skidor på påsklo-
vet, andra spelade fot-
boll.

Skepplanda BTK:s 
trainingcamp på 
Forsvallen lockade 
många barn trots det 
vinterlika vädret.

Fotbollens hemlighe-
ter utgjorde basen för 
träningen, som kunde 
bedrivas tack vare ide-
ella insatser från fören-
ingens ungdomsledare 
och spelare.

Fjolårets sommarproffs på 
Forsvallen blev en succé varför 
SBTK såg möjligheten att ar-

rangera ett träningsläger på 
påsklovet. Även denna gång 
blev responsen god, totalt no-
terades 93 pojkar och flickor i 
åldern 7-12 år.

– Uppslutningen blev över 
förväntan. Vi trodde inte det 
skulle komma så många delta-
gare när snön fallit och vädret 
inbjöd till skidåkning, säger 
Per Rehnlund som ansvara-
de för arrangemanget tillsam-
mans med Magnus Eriksson
och Christer Lilja.

– Utan Christer Liljas en-
gagemang hade 
detta inte varit ge-
nomförbart. Han är 
en otrolig resurs i 
klubben, säger Per 
Rehnlund.

Ledartrion hade 
också assistans av 
ett antal spelare från 
P16-laget. Tillsam-
mans undervisade 
de barnen i ”Fotbol-
lens hemligheter”, 
ett utbildningspro-
gram framtaget av 
Roger Gustafsson
från IFK Göteborg.

– Vi valde ut två 
moment och vävde 
ihop detta i lekful-
la teknik- och spel-
övningar, säger Per 
Rehnlund.

Deltagarna var 
uppdelade i två grup-

per, en yngregrupp (7-9 år) 
på förmiddagen och en äld-
regrupp (10-12 år) på efter-
middagen.

– Det fungerade jättebra 
och efter avslutad träning ser-
verades en lättare lunch till 
deltagarna, säger Per Rehn-
lund.

Kanske var det morgonda-
gens stjärnor vi såg på Forsval-
len i förra veckan.

Populär 
training-
camp på 
Forsvallen

PÅ FORSVALLEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Här ses några av de påsklovslediga barn som tog möjligheten 
att delta på Skepplanda BTK:s training camp.

Viktor laddar den stora kanonen och 
skickar bollen i nät. Det vimlade av 
fotbollstalanger på Forsvallen i förra 
veckan.

SBTK:s eldsjäl Christer Lilja 
hade tagit initiativet till 
påsklovsverksamheten på 
Forsvallen. 

Under påsklovet bedrev Ale Basket lovverksamhet i Ledethallen under tre dagar med sam-
manlagt 185 ungdomar. Verksamheten var öppen för alla ungdomar intresserade av basket. 
Inbjudna tränare var från USA E. Lavell och från Gothia (Kvarnby) Markus Lenngren. Markus 
kommer antagligen att skriva på för Gothia igen nästa säsong. Verksamheten var uppdelad i 
grupper beroende på åldrar på utövarna, de yngre först och de äldre senare. Tränarna gjorde 
ett gott arbete med ungdomarna, som uppskattade tränarna och deras kunnande. På bilden 
ses Ale Baskets ungdomar tillsammans med Markus Lenngren.

Påsklovsverksamhet 
med Ale Basketmed Ale Basket

ALAFORS. Ledets Fis-
keförening 30-årsjubi-
lerar.

Wilton Holmgren var 
den som startade upp 
föreningen och han har 
dessutom svingat ord-
förandeklubban sedan 
begynnelsen.

– Men nu är det dags 
att någon annan tar 
över, säger 83-årige 
Holmgren.

Ledets Fiskeförening bilda-
des 1978 i en lokal vid Le-
detskolan, som snart kom att 
få namnet ”Hugget”. Många 
ungdomar med fiske som 
hobby anslöt sig till verksam-
heten på skoltid. Här tillver-
kades kuggkrokar, pimpel-
skyllor, bandflugor, bland 
annat Red Tagg.

– En oslagbar fluga i Ab-
borresjön, säger Wilton 
Holmgren.

Ledets FF har 700 meter 
strandfiske i Brandsboån och 
om detta berättar Wilton 
Holmgren.

– Fick vi en regnbåge så 
kostade den 20 kronor. Ville 
inte den glade fiskaren betala 
fisken så var det bara att släppa 
tillbaka fisken. Alla var glada, 

men gladast var nog fisken.
Föreningen deltog aktivt 

när Brandsbotrappan kom till 
och vid rensningen av ån.

– Pojkarna drog upp en 
motorcykel och fick hittelön 
från ett försäkringsbolag, be-
rättar Holmgren.

Ledets FF har alltid haft ett 
bra samarbete med Abborre-
sjöns fiskevårdsförening och 
LFF har på förnämliga vill-
kor fått fiska i Kilandasjöar-
na, både sommar och vinter. 
Medlemmarna i LFF har ofta 
deltagit i avelsfiske och andra 
arbeten i Alefiskarnas regi.

– Ledets Fiskeförening är 
fortfarande igång, men för 
närvarande är vi bara 13 med-
lemmar. Fler fiskeintressera-
de som vill ansluta sig till för-

eningen är välkomna, säger 
Wilton Holmgren.

Numera har LFF sin klubb-
lokal i Furulund, granne med 
Furustugan.

JONAS ANDERSSON

Ledets Fiskeförening 
30-årsjubilerar
– Wilton Holmgren har varit ordförande 
sedan starten

Brandsbotrappan ärBrandsbotrappan är 
ett av de projekt somett av de projekt som 
30-årsjubilerande30-årsjubilerande 
Ledets FiskeföreningLedets Fiskeförening 
aktivt deltagit i.aktivt deltagit i.

Wilton Holmgren, LFF:s eld-
själ som suttit som ordföran-
de i föreningen sedan bildan-
det 1978.


