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Idrottens och föreningsli-
vets betydelse diskuteras 
ofta. Den bygger både 

broar och fiendeland, men 
framför allt så skapar den 
gemenskap – om inte alltid 
över gränserna så åtminsto-
ne på båda sidor om mittlin-
jen... I veckan som gick var 
det Ale IBF:s populära skol-
cup i innebandy som avgjor-
des. Ett fantastiskt arrange-
mang för flera hundra ungar 
från sju till 16 år. Spänning-
en, dramatiken och viljan att 
vinna är påtaglig, men fram-
för allt genomsyras turne-
ringen av spelglädje. Det är 
fullt på läktarna. Alla är där, 
allt från klasskamrater till 
familj, släkt och vänner. För 
vissa är det första kontakten 
med innebandy och jag har 
svårt att tänka mig ett bättre 
skyltfönster för sporten. Du 
får både prova på själv och 
följa innebandyns härliga 
dramaturgi från läktarplats. 
Kommunens innebandyför-
eningar vittnar också om ett 
uppsving av antalet spelare 
varje år efter att skolcupen 
har avslutats. Detta fenomen 
har varit känt sedan länge 
och frågan är varför ingen av 
de övriga idrotterna har följt 
efter. En skolcup i till exem-
pel fotboll borde kunna bli 
minst lika populär?

Kring lagen krävs också 
ledare, ofta föräldrar till spe-
larna och där gjorde jag en 
intressant notering i år. Ti-
digare har man flera gånger 
kunnat se mindre professio-

nella ledarinsatser. Det har 
inte varit helt ovanligt att 
just ledarna visat störst be-
svikelse över en finalförlust 
och det är illa, särskilt i en 
skolcup. Vilka signaler ger 
det våra blivande stjärnor? 
I år var det underbart att se 
hur föräldrar från motstån-
darlagen kramade om förlo-
rande spelare och sa några 
tröstande ord. Det är le-
darskap att inte bara gläd-
jas åt den egna framgången, 
utan också visa respekt för 
sin motståndare. Vilka signa-
ler det skickar tror jag ni kan 
räkna ut.

Ledare som ändå impo-
nerar mest på mig, det är 
de som tar hand om spela-
re som behöver extra stött-
ning. Dessa såg jag i Vall-
halla sporthall i lördags. Det 
var Grunden Bois som var 
i farten med sina inneban-
dyklubbor. Här får du som 
publik varken se de snabbas-
te dragningarna eller de hår-
daste skotten, däremot får du 
se mycket känslor, en härlig 
ambition att alltid försöka 
och inte minst en smittsam 
passion. Här är naturligtvis 
ledarskapet ännu viktiga-
re. Varje litet ord kan 
ha betydelse. Jag pra-
tade med en av spe-
larna med hemvist 
Ale efter en tung 
6-0-förlust. Ja, 
det brukar vara 
tungt att för-
lora stort, 
men för spe-

lare i Grunden Bois är det 
snabbt glömt. Det gäller 
bara att flytta fokus har jag 
fått lära mig.

"Det gick ju bra det här", 
sa jag.

"Nej, vi förlorade", fick jag 
till svar och såg besvikelsen 
komma.

"Äh, det är ju en jämn 
match, bara tillfälligheter som 
avgör. Ni hade otur", försök-
te jag och plötsligt sken han 
upp:

"Ja, det var tufft och jämnt. 
Vi kunde ha vunnit. Vi vinner 
nästa gång", säger han och 
jag tittar försiktigt upp mot 
resultattavlan som fortfaran-
de blinkar 6-0.

Som sagt, det handlar 
bara om att flytta fokus...

Imponerande ledare

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644
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är miljödiplomerad
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susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
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Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Frasses Hamburgare startades i Luleå år 1975 och är idag en kedja 
med ett 50-tal enheter som omsätter ca 300 miljoner kronor.

Frasses Hamburgerrestauranger 
-franchisetagare sökes till
 

Vi söker en positiv och driftig franchisetagare
till en ny anläggning i Göteborgsområdet.

Du ska vara villig att arbeta hårt och förstå
det egna företagandet. Avgörande är att
du har eget kapital eller kan få lån för att
investera runt 1 miljon i din verksamhet.
 
Sänd ett kort brev om dig till:
franchise@frasses.se

en kedja
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Kapad och kluven björkved

Hemleverans
www.skogsservice.com

0520-65 06 97

NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 22 mars 
kl. 18.00

Nödinge Församlingshem
Gamla Kilandavägen 17

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Aktuellt” 

www.nodingevagforening.se

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE
Fiskevårdsområde Göta Älv, 

Ale-Kungälv
Onsdag 14/3 kl 19.00 
i Fridhem Norrmannebo Bygdegård

Välkomna!
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Måndag 5 mars kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus

VÄLKOMNA!
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ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING
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Årsmöte

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:-
NYA VÅRTYGER HAR KOMMIT IN!

GARN & SYBEHÖR
FLEECE 65:-/m, PÄLS 180:-/m

NYA BARNTRIKÅER ”flodhästar” & ”moln” 135:-/m

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Lunch fr o m 5/3

À la Carte

Sön-tor 11-21 • Fre 11-24 • Lör 12-24

Öppettider:

Fullständiga 

rättigheter

Trubadur
Ken Bee

Lördag 3/3
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