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I samarbete med Alebacken Sk & Ale Fritid 

Kom till Alebacken 3 FEBRUARI kl 18.00. 
Då får alla barn och ungdomar 
upp till 20 år åka gratis i backen.  

 • Gratis skidskola (min. ålder 7 år)
 • Cafeterian är öppen
 •  Se www.alebacken.nu för information om var du kan 

hyra skid & snowboardutrustning.

Vid osäkert väder kan arrangemanget ställas in. 
Se www.alebacken.nu eller vakna.ale.se
för aktuell information.

GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!

FREDAG 3 FEBRUARI KL 18-21

Alebacken Sk och 
Friluftsfrämjandet 

erbjuder GRATIS 
skidskola!
(min.ålder 7 år)

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 flickor på planen samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Preliminära 
speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 07.00-22.30

Söndag 07.00-19.00

Fredag-söndag 17-19 februari i Ale Gymnasium

Anmälningsavgift: 200:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till skolcupen2012@aleibf.se senast 3/2. 
Information och övriga frågor: www.laget.se/skolcupen • Hans Westerlind 0739-027158

SPORTLIFE SKOLCUP

För 15:e 

året i rad

InnebandyNi har väl anmält er?

SURTE. Med sina 20 år 
är Christoffer Aidesjö 
från Surte en av de 
yngsta huvuddomarna 
på elitnivå någonsin. 

Rättvisa är något 
han håller högt och vid 
sidan om framgång-
arna på bandyplanen 
gror drömmar om att 
komma in på polishög-
skolan.

Han är en av endast 15 huvud-
domare på elitnivå i Sverige och 
minst tio år yngre än de andra. 

– Det är klart att spelarna 
testar en, men det är nog mest 
för att jag är ny och har nog 
inte så mycket med åldern att 
göra. Visst kan man bli retad av 
de andra domarna, men det är 
bara på skoj. Då retas jag till-
baka med att deras barn är lika 
gamla som mig.

Efter att ha dömt på 
distriktsnivå i tre år debuterade 
han i november som huvud-
domare i elitserien, något han 

egentligen inte hade tänkt sig 
från början. När han blev till-
frågad behövde han dock inte 
fundera särskilt länge och nu 
vill han utvecklas så mycket det 
går. 

– Jag är en riktig tävlings-
människa och det finns alltid 
saker som kan bli bättre. Det 
mesta lär man sig genom rutin 
så det är bara att fortsätta. Jag 
får även mycket bra hjälp av 
min coach från Svenska bandy-
förbundet. 

Domare är på många sätt 

en utsatt position där de avgö-
rande ögonblicken avlöser var-
andra, men trots att spelarna 
ibland kan ilskna till känner han 
sig trygg i rollen.

– Även om det inom all 
idrott förekommer hetsiga 
diskussioner ibland så är vi ju 
människor allihop. Om jag gör 
ett misstag eller blir osäker så 
erkänner jag det för spelarna 
och de brukar vara förstående. 
Man vinner mer respekt på att 
vara ärlig än att försöka hålla 
fast vid sin stolthet. 

Han har själv spelat i Surte 
bandyklubb i många år och 
tränar fortfarande en del. Även 
fotboll ligger honom varmt om 
hjärtat och som yngre drömde 
han om att bli fotbollsproffs, 
men när han inte blev uttagen 
till landslaget bestämde han sig 
för att ge upp och lägga krutet 
på bandy istället.

Hur många matcher han 
dömt sammanlagt har han svårt 
att minnas men på elitnivå är 
han uppe i 6-7 stycken.

– Det blir ungefär en i 
veckan och skillnaden från 
distriktsnivå är att det ofta blir 
lite längre resor. Sedan är det 
mycket professionellare på flera 
olika sätt.

Christoffer Aidesjö dömer 
såväl elitserien som allsvenskan 
och samma dag som Alekuri-
ren träffade honom i Ale Arena 
var han just hemkommen från 
Uppsala. 

En gemensam nämnare för 
både domarrollen och hans 
drömyrke är strävan efter att 
skipa rättvisa. 

– Alla killar ville väl bli polis 
när man var liten, men jag 
känner fortfarande att det är 
något jag vill göra. Jag har sökt 
till polishögskolan två gånger 
och ska söka nu igen i mars. 

En rättvisans man
– Christoffer är Sveriges yngsta huvuddomare i elitbandy

Fyller ut domardräkten. 20-åriga Christoffer Aidesjö från 
Surte debuterade som elitdomare i bandy i november förra 
året.

CHRISTOFFER AIDESJÖ

Ålder: 20
Bor: Surte
Jobbar med: Eventansvarig på Is 
på Heden
Intressen: Sport
Stjärntecken: Vädur
Aktuell: Sveriges yngsta elitdo-
mare i bandy 

I ALE ARENA

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Svårt att hänga med
i radiosporten?

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund


