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SKEPPLANDA. Det är 
inte många som ges 
chansen att beträda 
Chelseas träningsan-
läggning.

16-årige Nicholas 
Lines vet dock hur det 
känns att träna på 
klassisk engelsk fot-
bollsmark.

Som om inte det vore 
nog fick SBTK-spela-
ren dessutom mottaga 
priset ”Player of the 
week” i Chelsea Soccer 
School.

Nicholas Lines bor i Lödöse, 
men spelar fotboll i Skepp-
landa BTK. Den gångna 
veckan har han fungerat som 
ledare för Skepplandas som-
marproffs. Dessförinnan var 
han över i London, där han 
medverkade i Chelsea Soccer 
School.

– Min pappa, som är från 
England, såg en annons i en 
tidning om att man kunde 
få träningsutbildning under 
Chelseas ledning. Jag nappa-
de på det och stack över, be-

rättar Nicholas.
Tillsammans med andra 

svenska och spanska ungdo-
mar ingick Nicholas Lines i 
en träningstrupp som drilla-
des av Chelseas ungdomsträ-
nare under två veckors tid.

– Vi fick träna på välklippta 
och fina planer. Tränarna var 
väldigt seriösa och förklara-
de noggrant om man gjorde 
något fel. Jag måste säga att 
jag blev imponerad över upp-
lägget, säger Nicholas.

Några av Chelseas stors-
tjärnor skymtades också på 
området, däribland Drogba, 
Cole och Essien.

– Häftigt, säger Nicholas 
som dock har ett annat favo-
ritlag i Premier Leauge.

– Det är Liverpool. Farsan, 
som är från Manchester, håller 
givetvis på United, men det 
hjälper inte. När jag var liten 
hade jag Owen som idol och 
det var därför som jag började 
hålla på Liverpool. Nu är det 
Steven Gerrard som är favo-
ritspelaren, säger Nicholas.

Precis som Gerrard huse-
rar Nicholas Lines på mittfäl-
tet i sitt klubblag. Han spelar 

på yttermittfältet i juniorla-
get, men centralt i P16.

– Min styrka är passnings-
spelet och att jag kan läsa 
spelet. Däremot behöver jag 
bli klart mycket bättre i luft-
rummet, säger Nicholas.

I morgon (läs onsdag) på-
börjar Nicholas Lines sina 
studier på fotbollsgymnasiet 
Katrinelund. Han kommer 
emellertid spela kvar i mo-
derföreningen, men målsätt-
ningen är att på sikt få komma 
med i någon av Göteborgs al-
liansklubbar.

– Jag hoppas att det ska bli 
så, säger Nicholas.

Och vad sägs om att någon 
gång i framtiden få springa 
in på Anfield Road i Liver-
pool?

– Det vore helt sjukt. En 
dröm, utan tvekan!

Kanske har de engelska 
klubbarna fått upp ögonen 
för den 16-årige SBTK-ta-
langen. Han belönades näm-
ligen med priset ”Player of 
the week” av Chelsea Soccer 
School.

– En kul grej och ett minne 
för livet, säger Nicholas innan 
han snörar på sig fotbolls-
skorna för nästa träningspass 
på Forsvallen.

Träning på klassisk engelsk fotbollsmark

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

16-årige Nicholas Lines spelar fotboll i Skepplanda BTK och ska nu inleda sina studier på Ka-
trinelunds fotbollsgymnasium. Drömmen är att bli proffs.

– Nicholas deltog i Chelsea Soccer School

Svensk ungdomsbandy 
står sig väl idag om man ser 
på ungdomarnas intresse till 
sommarbandylägret i Väs-
terås. Västmanlands bandy-
förbund tillsammans med 
Västerås SK och Tillberga 
Bandy arrangerar lägret för 
35:e året i rad. Det är många 
svenska föreningar som 
skickar sina ungdomar som 
är mellan 11-17 år. Lägret 
är tre olika veckor med sam-
manlagt 390 deltagare. I år 
har vi även ungdomar från 
Holland, Norge och Fin-
land. Ungdomarna drillas av 
ett starkt ledarteam.

Maja Karlsson, Viktor 
Engström, Marko Heraj-
ärvi, Gabriel Bridholm, 
Jonny Hellström, Johan-
na Pettersson, Tobias 
Holmberg, Mikka Tujula, 
Johan Pettersson, Tomi 
Mustonen, Richard Hett-
man, Jesper Flodström, 
Anton Holmberg. Läger-
chef: Lars-Åke ”Timpa” 
Adolfsson.

Träningen består av två 
ispass om dagen samt en 
rinkbandyturnering på ons-
dagskvällen. Dagen inne-
håller också två praktikpass 
med landbandy, styrka och 

kondition. Även tävlingar 
och lekar finns med. Vidare 
genomför instruktörerna 
träningslära, spelsystem och 
information om övrig läger-
verksamhet inom Svenska 
Bandyförbundet. Vi hinner 
med att utnyttja Västerås 
kommuns fina badanlägg-
ning som avkoppling mellan 
träningspassen.

Kosa Sport, lägrets hu-
vudsponsor kommer och 
visar bandyutrustning. Clas 
Svensson från Sportmeny 
står för maten och är också 
med och berättar om matens 
betydelse vid hård träning.

Vi har domarteam från 
Västerås som berättar om 
vikten av samarbete mellan 
domare och spelare, även en 
del regeltolkningar finns på 
programmet.

Lägerverksamheten har 
en social fostran där ungdo-
marna får ta ansvar för sig 
själva, som med utrustning, 
tider, att äta och dricka så att 
man orkar med dagarna som 
är långa. Upp klockan halv 
sju och i säng klockan 22.

Ungdomarna får infor-
mation om de skador som 
droger och doping kan 
ge. Detta är ämnen som vi 
idrottsledare välkomnar. 
Liksom tidigare år hoppas vi 
att detta ska bli ett bra kom-
plement till sommarbandy-
skolan. Vi gör även besök 
i Västerås Domkyrka, där 
det också förekommer en 
hemlig gäst som ungdomar-
na får gissa på vem det är.
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Surtespelare på bandyläger i Västerås

Surtespelare som deltog på sommarens bandyläger i Västerås. Övre raden från vänster: Jo-
nathan Ahrnberg, Gabriel Bridholm, Alexander Bergbacka. Nedre raden från vänster: Rasmus 
Andersson, Hampus Andersson, Anton Andersson och Robin Halfvordsson.

Fredag 22 augusti kl 18.30
Sjövallen

Ahlafors dam – Väster

Fredag 22 augusti kl 18.45
Älvevi

Älvängen – Guldheden

Fredag 22 augusti kl 18.45
Gläntevi

Alvhem – Trollhättans IF

Fredag 22 augusti kl 18.45
Forsvallen

SBTK dam – Skoftebyn

Lördag 23 augusti kl 14.00
Nolängen

Nol – Latino United

Lördag 23 augusti kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Lärje/Angered

Lördag 23 augusti kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – Nygård/
Lödöse

FOTBOLL I ALE

Nicholas Lines prisades 
som ”Player of the week” 
på Chelsea Soccer School i 
somras.

Golfklubben som har allt
Ale Golfklubb

För ytterligare information  ring 0303-33 64 40
www.alegk.com

Snart dags 
för konferens 
och kickoff?

Boka den hos oss!
Vi arrangerar den i en

fantastisk miljö.
DAMMEKÄRR
MARKNAD

NÖDINGE
Lördagen den 23 augusti kl 11-14

Loppmarknad - Vattenkast - Auktion - Tipspromenad - Musik
Korvgrillning - Servering - Godisdamm - Lotterier - Hantverk

Bolltävling - Växtloppis

Bytesmarknad barnkläder (mer info på www.alehof.se)

Skyltar från Ale Torg, Nödinge- Därifrån 5 km. Bidrag till loppmarknaden 
och auktionen mottages tacksamt. Kan lämnas på Dammekärr 

torsdag 21/8 kl 18-20 alt per överenskommelse tel 22 99 90

VÄLKOMNA! OK ALEHOF


