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17% av alla föräldrar langar 
alkohol till sina tonåringar.

Det kan bara du som 
förälder ändra på!
Forskning visar att du som vuxen i hög grad kan påverka ditt barns 
alkoholdebut. Det gör du genom att med ord och handling visa att 
tonåringar och alkohol inte hör ihop. När föräldrar och andra vuxna 
pratar ihop sig och har ett gemensamt förhållningssätt kring att 
tonåringar inte ska dricka alkohol så har det stor effekt på ung-
domsdrickandet.

Viktigt att tänka på
 • Inte bjuda på eller köpa ut alkohol till ungdomar
 • Veta vad din tonåring är och vara tydlig med tider
 • Vara tillgänglig hemma eller på telefon
 • Kontakta andra föräldrar och skapa nätverk
 • Vara ute där ungdomarna vistas
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NÖDINGE. Handboll och 
fotboll på skoltid?

Ja, för elever på 
Nödingeskolan, Kyrk-
byskolan och Ahlafors 
Fria skola blir det möj-
ligt redan i höst.

Ett unikt samarbete 
mellan Nödinge SK, 
friskolan och Nödinges 
grundskolor har skapat 
nya förutsättningar.

Svenska barn rör sig allt 
mindre. Rekryteringen går 
trögt till idrottsförening-
arna. Den här trenden vill 
både skolan och föreningsli-
vet ändra på i Nödinge. Till 
höstterminen kommer års-
kurs 3-9 i Nödinges skolor 
och årskurs 6-9 i Ahlafors 
Fria skola att kunna välja 
bland annat fotboll och 
handboll på Elevens val 
som är 90 minuter en gång i 
veckan.

– Det är ett nytt grepp på 
initiativ från Nödinge SK 
och det har definitivt satt 
bollen i rullning. Vi har också 
inlett samtal med Nödinge 
Golfklubb om att på sikt ha 
ett utbyte med dem. Ett stort 
utbud av aktiviteter gör det 
ännu roligare att gå i skolan, 
dessutom tycker vi att det är 
oerhört väsentligt att barnen 
rör sig, säger Joakim Öst-

ling och Jeanette Mellqvist, 
rektor på Kyrkbyskolan res-
pektive Nödingeskolan.

Handbolls- och fotbolls-
profilen är en chans att få 
prova på en bollsport, men 
också en möjlighet att vida-
reutvecklas.

– Vi vet att de som väljer 
denna inriktning kommer 
att vara på olika nivåer i sitt 
kunnande därför har det varit 
viktigt för oss att kunna dela 
in träningen i olika grupper, 
berättar Tony Lindskog, 
Nödinge SK Handboll.

Väcka intresse
Att klubben väljer att enga-
gera sig bottnar i proble-
met att nå nya medlemmar. 
Konkurrensen om ungdo-
marna är stenhård. Att väcka 
intresse genom att få välja 
handboll och fotboll på sche-
mat tror Nödinge SK kan 
vara rätt väg.

– Givetvis är det så, men 
vi kommer också att erbjuda 
mer i kursen än bara hand-
boll. Vi kommer att prata om 
kost, hälsa och droger, säger 
Jimmy Smedberg i NSK-
handboll och tillägger:

– Vi hoppas att de ska 
upptäcka och gilla sporten 
så mycket att de sedan fort-
sätter att träna i föreningen. 
Det vore suveränt om det 

kunde bli effekten.
Handbollen kommer att 

ledas av Lotten Hvenfelt, 
erfaren före detta elithand-
bollsspelare och mångårig 
ledare i Nödinge SK, och 
Malin Johansson, lärare 
i Nödingeskolan och med 
förflutet i handbollsklubben. 
Fotbollen kommer att utgå 
från Vimmervi där det finns 

möjlighet att spela året runt 
tack vare Alehallen. Vem som 
kommer att leda träningen är 
inte klart ännu.

– Det ska vi lösa i sommar, 
men det är oavsett en stor 
möjlighet för oss att mark-
nadsföra sporten, säger 
Hans Ulriksson i Nödinge 
SK fotboll.

Optimismen är stor inför 

höststarten och alla föräldrar 
kommer att informeras om 
valmöjligheterna i sommar.

– Ja, även om vi tror 
mycket på bollsporterna så 
har vi också en mängd andra 
val som eleverna kan göra. 
Det finns ju en begränsning 
för hur många vi kan ta emot 
i de olika grupperna. Blir det 
många sökande till någon 

inriktning får vi kanske fun-
dera på om eleverna får byta 
terminsvis, säger Jeanette 
Mellqvist.

Ahlafors Fria skola 
kommer att bussa ner de 
elever som väljer en idrotts-
profil i Nödinge. 

Elevens val ser ut att göra 
skolan betydligt roligare i höst.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Nödinges skolor och Ahlafors 

Från och med i höst får elever i Nödinges grundskolor och Ahlafors Fria skola möjlighet att välja fotboll eller handboll på 
schemat. Ett samarbete mellan skolorna och Nödinge SK. Från vänster: Jeanette Mellqvist, rektor, Joakim Östling, rektor, 
Lotten Hvenfelt, lärare, Jimmy Smedberg, NSK-handboll, Malin Johansson, lärare, Hans Ulriksson, NSK-fotboll och Tony 
Lindskog, NSK-handboll.

Handboll och fotboll på schematHandboll och fotboll på schemat

Premiär 
28 juni!
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Ny salong i Älvängen


