
BOHUS. Två till tre 
ispass om dagen.

Praktik varvas med 
bandyteori.

130 ungdomar, varav 
35 från Norge, har 
inget emot att snöra på 
sig skridksor i mitten 
på augusti.

Ale-Surtes Summercamp ar-
rangerades förra veckan för 
andra gången – och det lär 
bli en tredje nästa år.

– Ja, det här är riktigt 
roligt. Vi har hittat ett per-
fekt upplägg och alla verkar 
helnöjda, säger klubbens 
ungdomsansvarige, Christi-
an Fischer.

Att idén om ett Summer-
camp har slagit väl ut råder 
det inga tvivel om. Fjolår-
ets 55 deltagare blev i år 132, 
varav 35 från Norge.

– Det har spritt sig över 
nätet och säkert också via mun 
mot mun-metoden. Vi erbju-
der mest och bäst istid, vilket 
vi tror är det som lockar, säger 
Fischer.

50 av deltagarna tillbringar 
hela veckan uppe vid Jenny-
lund. De övernattar i Scout-
stugan och äter frukost i Pa-
radisgården.

– Vi börjar tidigt. Målet 
är att de ska få så mycket 
istid som det bara är möj-
ligt. I snitt handlar det om 
två till tre ispass om dagen. 
Det börjar märkas att en del 
har kört hårt. Det gör ont i 
både fötter och ben, men de 
är tappra, säger Fischer.

Summercampet har en 
röd tråd och ledarna för årets 
grupper träffades tidigt. Allt 
är noga genomtänkt.

Flexibilitet
– Men det måste finnas en 
flexibilitet i programmet. 
Det är svårt att veta exakt hur 
mycket de orkar. Vårt mål är 
inte att köra slut på dem, då 
är det bättre att man byter 
ett fyspass mot lite brännboll 
eller något annat roligt, säger 
Fischer.

Deltagarna är mellan 8 och 
15 år. Isledarna är aktiva A-
lagsspelare från Ale-Surte. 
Anfallarna Johan Grahn och 
Lasse Karlsson komplette-
ras med målvakten Alexan-
der Wetterberg.  Dessutom 
är Villas Linus Rönnqvist på 
plats. Även Gripen som hade 
många ungdomar på plats 
bidrog med två ungdomsle-
dare. Som särskild målvakts-
specialist användes vetera-
nen Gert Svensson. Efter-
som tjejerna blivit fler fanns 
också ett team med tjejledare, 
däribland landslagsmeritera-
de Camilla Johansson.

Inga tjejgrupper
– Fast vi kör inga separata 
tjejgrupper. Det behövs inte 
i de här åldrarna. Tjejerna är 
duktiga, särskilt på skridskor-
na, beömmer Fischer.

De äldre deltagarna får 
också lite mer avancerade 
föreläsningar om hälsa, kost 
och droger. Från Vakna-pro-
jektet i Ale anslöt Thomas 
Berggren.

– Det tror vi är ett bra 
inslag. Vi vill tydligt mar-
kera vårt drogförebyggande 
arbete, menar Fischer. 

Från Norge kom bland 
andra Kristian Tollefsen, 
11.

– Det är underbart att spela 
inomhus och träningen här 
är bättre än hemma. Dess-
utom är det roligt att träffa 
så många nya vänner. Jag 
kommer gärna tillbaka.

Det är naturligtvis ord 
som värmer arrangörsklub-
ben som nästa år får räkna 

med större konkurrens, då 
fler bandyhallar står redo att 
ta emot ungdomar.

– Det kommer bara att 
sporra oss. Vi har fått ett för-
språng och vår förhoppning 
är att alla som har varit här 
har fått en positiv bild av 
arenan och vårt Summer-
camp. Dessutom tror jag att 
vi kan vidareutveckla koncep-
tet. Närheten till storstan har 
vi till exempel inte utnyttjat 
ännu, menar Fischer.
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Tidig istid lockar Bättre miljöarbete
Ökad konkurrenskraft
Allt fl er företag upptäcker 
konkurrensfördelarna med ett aktivt 
miljöledningssystem och miljöarbete. 
Förutom en bättre kontroll av den egna 
verksamheten så efterfrågar fl er detta 
vid upphandling, inte minst offentliga 
myndigheter och större företag. Sedan 2004 
har ett 40-tal företag i Ale, Kungälv och 
Lilla Edet genomgått Miljöutbildningen. Vi 
erbjuder ditt företag ökad konkurrenskraft 
och lönsamhet genom minskad miljöpåverkan.

MILJÖDIPLOMERING
Miljödiplomerat Ale-Kungälv-Lilla Edetföretag enligt 
”Göteborgsmodellen” är en lightversion av ISO 14 000. Densamma 
är lämplig för de företag som huvudsakligen har sina kunder inom 
Sverige. Utbildningen genomförs genom 5 seminarier á 2 timmar 
och är praktiskt inriktad med hemuppgifter mellan seminarierna. 
I utbildningen får företaget dessutom hjälp med analysen och 
dokumentationen av en miljöutbildad student från Göteborgs 
Universitet, vilket varit mycket uppskattat av tidigare kursomgångar. 
Efter avslutad utbildning erbjuds möjlighet till en revision som med 
godkänt resultat leder till miljödiplomet. I utbildningen deltar företag 
etablerade i Ale, Lilla Edet och Kungälv, men även företag utanför 
detta område har intresserat sig för att delta.

TID OCH PLATS
Utbildningen omfattar 5 seminarier inkl dokumentation. Seminarierna 
arrangeras centralt i Ale och exakt plats meddelas genom 
bekräftelsen. Kursstart sker den 30 september kl 15.00.

Kostnad inkl hjälp med analys och dokumentation 
5 700 kronor exkl moms. Revisionskostnaden har tidigare år varit 
5 200 kronor exkl moms beroende på företagets storlek och 
verksamhet. Flera personer kan delta på seminarierna utan extra 
kostnad.

Försäkra dig om en plats i denna utbildning genom att anmäla dig 
före den 15 september till e-post: jerry.brattasen@ale.se
Vill du veta mera vänligen kontakta 
Ale – Jerry Brattåsen 0303-330 277
Kungälv – Anette Svahn 0303-239 088
Lilla Edet – Helene Evensen 0520-659 540 
Kursledare är Håkan Axelsson, Dupoden AB, 
www.dupoden.se/miljodiplom.html

Miljödiplomutbildade företag i Ale, Kungälv och Lilla Edet

Aero-Spray AB
Alafors plåtslageri AB
Ale Golfklubb
Alekuriren AB
Ale Karosseriteknik AB
Ale Renhållningsenhet i Ale kommun
Ale Tryckteam AB
Ambulanstjänsten i Ale
Axums Järn Järnia AB
BCDI AB
Eurocable AB
Grafi ska Sliperiet AB
Hardesjö Bilverkstad AB
JiO Eltjänst AB
Jonas Svets & Smide AB
Kollanda Grus AB
KSG i Surte AB
Lidéns Slip AB
Liljas Svets & Mekaniska
Lödöse Städ 
Media Laget AB
Medixa Medical AB (Stenungsund)

Nordiska folhögskolan 
Nordisk Byggskadeutredning
Pack Online Sweden AB
PC Tandteknik 
Pollex AB
Pretect AB
RB:s Industri AB
RD Rena Golv 
Rydéns Bil & Lack i Älvängen AB
SGK Generation AB
Skandinavisk Vent Service AB
Simonsens plåtslageri AB
Skepplanda Eltjänst AB
Sol & Säkerhet 
Svensk Bygg & Industrisanering
Swansons Telemekanik AB
Sörensens Plåtslageri 
Team Städservice
Vena Entreprenad 
Wika Mekaniska AB
Älvängens glasmästeri 

Bandy mitt i augusti. 130 ungdomar 
vägen från Norge för att få vara med

– Ale-Surtes Summercamp en succép en succé

I ALE ARENA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale-Surtes Summercamp har växt från 55 till 130 deltagare. En av projektledarna, Christian 
Fischer, hade all anledning att se nöjd ut.

Kristian Tollefsen


