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N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

HÖST-
ERBJUDANDE

Spela fritt i höst!
Spela hösten 2011 och säsongen 2012

Betala 395 kr/mån i 12 mån 
via autogiro.

www.nodingegolf.se •  0303-636 18

Medaljregn över Medaljregn över 
Heino PoutiainenHeino Poutiainen

Lör 3 sept kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Od

Lör 3 sept kl 15.00
Nolängen

Nol – Nödinge

FOTBOLL I ALE

Heino Poutiainen från Nol svarade för en fantastisk insats Heino Poutiainen från Nol svarade för en fantastisk insats 
på Veteran-SM i friidrott, som avgjordes i Skellefteå. Heino på Veteran-SM i friidrott, som avgjordes i Skellefteå. Heino 
åkte hem med två guld (spjut, slägga), två silver (viktkast-åkte hem med två guld (spjut, slägga), två silver (viktkast-
ning, kula) och ett brons (diskus). I slägga blev det dessut-ning, kula) och ett brons (diskus). I slägga blev det dessut-
om nytt svenskt rekord med kastet 29.97, drygt en och en om nytt svenskt rekord med kastet 29.97, drygt en och en 
halv meter längre än den tidigare noteringen.halv meter längre än den tidigare noteringen.

På Nordiska Mästerskapen i finska Lappeenranta blev På Nordiska Mästerskapen i finska Lappeenranta blev 
det också medalj till Heino Poutiainen. Kastet 28.93 det också medalj till Heino Poutiainen. Kastet 28.93 
räckte till ett silver i spjut. Text och bild: Jonas Anderssonräckte till ett silver i spjut. Text och bild: Jonas Andersson

- Älska handboll

NU DRAR
SÄSONGEN 

IGÅNG!
För mer information 

se hemsidan:
www.klubben.se/alehf

Vill du spela handboll?

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP HÖSTSÄSONGEN!

Torsdag 1/9 kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Varmt välkomna!

SUNDSVALL. Förra helgen arrangerades 
Nordiska mästerskapen i trial. Tävlingen 
gick i Nordanstig, som ligger strax söder om 
Sundsvall. 

Det blev fina framgångar för förarna från 
Ale. Lars Edvardsson vann i klassen 40+.  
Han blev således nordisk mästare i denna 
klass. Lars har redan tidigare blivit svensk 
mästare i klassen, såväl 2010 som 2011.

Det blev även framgångar för förarna från 
Ale Trial Klubb i de övriga klasserna. I klas-
sen för tjejer gick Emelie Andersson in på 
en hedrande åttonde plats. Klubbkompisen 

Linnea Björkdal gick in på nionde plats. I 
juniorklassen placerade sig Anders Lorents-
son på en sjunde plats. Bra kämpat av ung-
domarna!   ❐❐❐

Lars Edvardsson nordisk mästare i trial

Lars Edvardsson överst på prispallen. Tvåa 
blev Staffan Flossel, Finland, och Magnus 
Liljeblad, Björkvik.           Foto: Arne Hedin

Ale TK:s Lars Edvardsson 
visade klass när Nordiska 
mästerskapen avgjordes i 
Sundsvall förra helgen. Lars 
segrade i klassen 40+.

Foto: Arne Hedin

ALAFORS. Det var inte 
bara de gulsvarta spe-
larna som var bekanta 
på Sjövallen i lördags.

Domaren, Per Rehn-
lund, kände flertalet i 
hemmapubliken igen.

– Ja, fast jag har inga 
band till Ahlafors och 
har därför inga problem 
att döma här, säger 
skepplandabon Per 
Rehnlund.

Blott 24 år ung sadlade Skepp-
landa BTK:s Per Rehnlund om. 
Han lämnade inte fotbollspla-

nen helt, men han bytte dräkt. 
Han satsade på en domarkarri-
är, som nu går i rask takt.

– Jag avancerar en division 
om året så det går undan. Jag 
hade alltid mycket synpunk-
ter på domarna när jag spela-
de. Till sist tänkte jag att det är 
väl bäst att ägna sig åt det man 
tror sig kunna bäst, säger Per 
Rehnlund efter ett gott dags-
verke på Sjövallen.

Lördagens utmaning mellan 
Ahlafors IF och Velebit var på 
sätt och vis en liten debut för 
Rehnlund.

– Det var första gången jag 

Nu är det Rehnlund som bestämmer
dömde Ahlafors IF som trots 
allt ligger ganska nära Skepp-
landa där jag bor, jobbar och är 
uppväxt. Det finns egentligen 
ingenting som har hindrat mig 
från att döma dem tidigare, det 
handlar mer om sunt förnuft. 
Det skulle kunna bli tjat både 
före, efter och under match-
erna, men det handlar ytterst 
om hur du sköter ditt uppdrag. 
När jag springer in på plan för 
att döma kopplar jag helt bort 
vilka lag det är. Jag ser dem bara 
som två olika färger och mål-
sättningen är att behandla dem 
rättvist och bedöma varje en-
skild situation objektivt, säger 
Per Rehnlund som kunde kliva 
av Sjövallen rak i ryggen.

– Det är svårt att betygsät-
ta sig själv, men känslan var 
positiv. Några små misstag åt 
varje håll, så blir det ju alltid. 
Totalt sett kändes det ändå bra 
och några klagomål framfördes 
inte, säger han.

Matchen var nummer 16 i 
ordningen i division tre, en nivå 
som han hoppas få lämna redan 
nästa år.

– Självklart vill jag gå vidare, 
men det blir svårare för varje år. 
Till vårens kurs i steg 4 är det 
bara sex till åtta domare som 
får chansen. Klarar du den ut-
bildningen är du kvalificerad 
att döma division två och ett. 
Det hade varit riktigt kul. Det 
slutgiltiga målet är naturligtvis 
Allsvenskan. Jag är en tävlings-
människa och strävar efter att 
gå så långt som möjligt, berät-

tar Rehnlund.
Till sin hjälp har domarna 

så kallade matchobservatörer 
på cirka hälften av matcherna 
i division tre. De hjälper till att 
ge respons och att analysera do-
marinsatserna.

– Det är fantastiskt bra, sen 
har vi varsin coach och honom 
gäller det att ha med sig. Han 
ska förhoppningsvis rekom-
mendera förbundet att satsa 
vidare på mig.

Hur har då Rehnlund lyck-
ats göra denna kometliknande 
karriär inom domaryrket. Det 
mesta handlar enligt honom 
själv om kommunikation.

– Ingen match är den andra 
lik och det gäller att skapa en 

bra dialog med såväl spela-
re som ledare, samtidigt som 
du måste vara konsekvent och 
tydlig med vem det är som leder 
den här matchen. När jag säger 
kommunikation är det inte 
bara verbalt utan kroppssprå-
ket är minst lika viktigt. Vidare 
får du vara lite listig och för-
söka hitta de informella ledar-
na i varje lag. Får du dem med 
dig har du vunnit mycket. Det 
är långt ifrån alltid lagkaptenen 
som är den viktigaste kuggen i 
laget, avslöjar Rehnlund.

Han har en stor fördel av 
att ha spelat sju A-lagssäsong-
er som fotbollsspelare. Det har 
inte alla domare med sig i ba-
gaget.

– Spelförståelsen blir ju en 
helt annan om du har spelat 
själv. Det går inte att komma 
ifrån. Vidare är löptester och 
kondition inget stort bekym-
mer när man är ung som jag.

Tillhör du fortfarande de 
yngsta domarna?

– Nej, nej, nej. Återväxten är 
god. Det finns många som är 
betydligt yngre än mig.

Fast skulle Per Rehnlund nå 
Allsvenskan inom ett par år lär 
han åter vara yngst i Sverige – 
på elitnivå.

Per Rehnlund slutade med fotbollen som 24-åring, men lämnade inte planen för det. Han 
bytte bara dräkt. Nu är han domare i division tre och hoppas redan nästa år få vidareutbilda 
sig och ta nästa steg.

– 28-åringen drömmer om att döma allsvvensk fotbollensk fotboll

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se


