
alekuriren  |   nummer 45  |   vecka 51  |   201026

Efter några svåra år ser Bohus 
IF möjligheten att kunna 

Friidrottssektion startas upp i Bohus IF

bredda sin verksamhet och 
växa som förening. En ny 
sektion för friidrott har precis 
sett dagens ljus.

– Det kommer innebära ett 
lyft för hela föreningen, det är 
jag alldeles övertygad om. Vi 
har haft det lite tufft på sist-
one med en seniorfotboll som 
för en tynande tillvaro och 
vår tidigare så aktiva bord-
tennissektion som numera är 
vilande. Att få in friidrott på 
programmet är en välkom-
men julklapp till föreningen 
och dess medlemmar, säger 
ordföranden Jan Johansson.

Tanken väcktes hos Per 
Carlsson, tidigare aktiv 
friidrottare och elittränare 
ibland annat Sävedalens AIK.

– Den utlösande faktorn 
var hallprojektet. Istället för 
att bilda en helt ny förening 
för friidrott ansåg jag det vara 
bättre att bilda en sektion 
inom Bohus IF. Här finns en 

fungerande organisation, vi 
har klubbhus och personal 
som kan fixa med skötsel och 
underhåll, säger Per Carlsson 
och tillägger:

– Vi har också fått en väl-
digt positiv respons av Ale 
Fritid som stöttar oss i den 
här satsningen. 

En ansökan har skrivits 
under och skickats in till 
Göteborgs Friidrottsför-
bund. Nu återstår några 
månader av förberedelser 
innan verksamheten kan 
komma igång på allvar.

– Vi kommer att rikta in oss 
på barn och ungdomar i första 
hand. Under våren kommer 
vi att bedriva träning på Jen-
nylund. Det som krävs är att 
löparbanan, som är av kombi-
nerad grus- och kolstubb, får 
en ansiktslyftning. Dessutom 
hoppas vi kunna lösa en pro-
visorisk kastring, en längd-
hoppsgrop, enkla spjut samt 
höjdhoppsställning, förklarar 
Per Carlsson.

– Det är inga stora kostna-
der vi pratar om och ytorna 
finns. På sikt tror jag att Jen-
nylund kan bli något av ett 
Skatås i miniformat. Det pla-
neras för ett nytt ridhus, vi 
har Ale Arena och naturligt-
vis är vår förhoppning att det 

ska anläggas allvädersbanor 
vad det lider. Det skulle göra 
området än mer attraktivt.

Den nya idrottshallen, som 
ska stå färdig till sommaren, 
kommer att inrymma allvä-
dersbanor, längdhoppsgrop 
och utrustning för styrketrä-
ning.

– Ett lyft för samhället och 
varför inte kunna erbjuda 
kommunens ungdomar frii-
drott på hemmaplan? De ska 
inte behöva åka till Lilla Edet 
eller Kungälv nu när förut-
sättningarna finns i Bohus, 
säger Per Carlsson.

Träningen kommer Per 
att bedriva tillsammans med 
Stephan Jönnå, men bero-
ende på hur stort intresset 
blir välkomnar föreningen 
fler ledare som kan tänka sig 
att hjälpa till.

– Det vore jätteroligt om vi 
kunde få igång en rejäl grupp 
av aktiva utövare och entusi-
astiska ledare. Senast som det 
bedrevs friidrott i Bohus IF:s 
regi var på 30-talet, så den 
sektionen har varit vilande 
under en väldigt lång period, 
avslutar Lennart Dahl.
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Bohus IF:s styrelse har beslutat att bilda en friidrottssektion. Verksamheten kommer att dra igång till våren. Från vänster 
Stefan Nilsson, Lennart Dahl, Per Carlsson och Jan Johansson.

Nästa tidning
kommer vecka 2.

Manusstopp 7 januari

– Nya idrottshallen skapar möjligheter
BOHUS. Som en direkt följd av att en ny idrotts-
hall håller på att växa fram har Bohus IF beslutat 
sig för att starta en friidrottssektion.

Uppstarten kommer att ske redan till våren 
uppe på Jennylunds Idrottsplats.

– Nu finns förutsättningarna att kunna bedriva 
träning året om, säger initiativtagaren och tillika 
styrelseledamoten Per Carlsson.
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