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ALAFORS. Hon har 
tränat dem sedan de 
började spela basket.

Nu spelar Frida 
Blomster ihop med 
flera av sina adepter i 
Ale Baskets damlag.

– De är bättre än mig 
och det är jag stolt 
över, det tyder på att 
de har haft en bra 
ledare, säger hon med 
ett leende.

Frida Blomster är en av flera 
ungdomsledare i Ale Basket. 
I åtta år har hon lett tjejer 
födda 1995 och belönades i 
förra veckan med Vaknafon-
dens stipendie, Vaken ledare.

– Jag blev jätteglad, men 
trodde först bara att jag var 

nominerad och tänkte att det 
kan aldrig bli jag, men sen 
förstod jag att det redan var 
bestämt. Det kändes nästan 
overkligt, säger Frida Bloms-
ter när vi träffar henne innan 
torsdagskvällens träning med 
Ale Baskets DU25.

–Nästa år hoppas vi kunna 
anmäla ett riktigt damlag, då 
har vi växt till oss och är redo 
för lite mer matcher.

Frida är engagerad till 
tusen och säger själv att hon 
är mer eller mindre uppväxt i 
en baskethall.

– Pappa har ju varit med 
i klubben i över 35 år så det 
vore väl konstigt om jag höll 
på med något annat... Men 
jag har faktiskt provat på det 
mesta. Ridning, fotboll och 
handboll för att nämna några 
andra sporter.

När hon var 13 år tog 
hon sitt första ledaruppdrag 
i klubben och dessa tjejer 
tränar hon fortfarande – och 
en del av dem är numera lag-
kamrater.

– De är så duktiga och jag 
har väl blivit något av en ex-
tramamma för dem, berättar 
Frida stolt.

Vid sidan av basketen är 
hon äventyrslysten. Förra 
årets resa till Indien talar hon 
gärna om.

– Det var en stor upple-
velse. Vi tågluffade genom 
södra Indien och det blev 

många intressanta möten. Vi 
var två blonda, ganska långa 
– åtminstone med indiska 
ögon sett – tjejer som stack ut 
bland alla andra. Vi behand-
lades som superstjärnor och 
alla ville känna på håret, säger 
Frida och har redan ställt in 
siktet på nästa resa.

– Sydamerika lockar. 
Djungeln och alla höga berg 
är en utmanande tanke.

Kanske blir stipendiet 
om 4000 kronor ett rese-
bidrag?

– Eller så köper jag en ny 
kamera om jag inte får någon 
i julklapp...

Fotnot: DU25 står för damer under 
25 år. 

Frida Blomster är både spelare och ledare i Ale Basket. Hon började som ungdomsledare 
redan för åtta år sedan. Idag är flera av dessa spelare lagkamrater i DU25 – damer under 25 
år.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

"Jag är född i en baskethall"

FRIDA BLOMSTER
Ålder:21
Bor: Älvängen
Civilstånd: Pojkvän
Studerar: Digitala medier på Hög-
skolan Väst i Trollhättan.
Överst på önskelistan: ”En ny 
kamera”.
Bäst på julbordet: Ris a la malta.
Värst på julbordet: ”Janssons 
frestelse och rödkål”.
Tomte eller lucia

Karl-Bertil eller Kalle Anka

Snö eller sol

Glögg eller julöl

Frida Blomster, Vaken Ledare 2010:

Frida Blomster fick årets 
stipendie, Vaken Ledare 
2010, om 4000 kronor.

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00
Lör 9.00- 14.00 
www.beijerbygg.se

Klappen som ökar i värde

God jul & gott nytt år!

Köp ett presentkort som ökar i värde efter jul.

Pris före jul  Värde efter jul
475kr   500kr
900kr   1000kr
1275kr   1500kr

Erbjudandet gäller fr o m 22 nov t o m 23 dec 2010. 
Presentkortet gäller fr o m 24 dec 2010 tom 31 dec 2012.
Gäller för betalning i Beijer Byggmaterials filialer och kan ej inlösas 
mot kontanter. Gäller ej som betalningsmedel vid reglering av 
fakturor. Max 4 st presentkort får avändas vid ett köptillfälle.


