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MediapartnersArrangör 

SPF Alebyngdens 33 
fredagsvandrare fick en 
fantastisk förmiddag i Utby. 
Solen sken och höstfärgerna 
kom verkligen till sin rätt. 
De branta trapporna upp till 
Bergsjön belönades med en 
fantastisk vy över Göteborg. 
På nedvägen fick vi en lek-
tion i bergsklättring av tre 
grabbar. Här har det ett 
verkligt eldorado.

Friskvårdsveckan inleddes 
med stavgång på Damme-
kärr. Vi erbjöd gratis skjuts 
från Ale Torg, men ingen 
nappade på det. Vi ordinarie 
stavgångare kunde dock 

njuta av både motionen och 
nybakat bröd.

På tisdagen uppträdde 
sånggruppen Sångglädje i 
Surte. Tyvärr hade annon-
seringen missats så publiken 
bestod endast av ett tiotal 
SPF-are. Det var synd ty 
kören under Ingela Ohlins 
ledning var värd en större 
publik.

Birgit Fagrell ställde upp 
och tog blodtryck på ett 
tiotal personer i Surte kul-
turhus på onsdagen. Det var 
uppskattat av ortens befolk-
ning, då man slapp att ta 
sig till Älvängen, där Birgit 

annars har sin mottagning.
En säger en kom för 

att pröva på boule. Ingen 
lockades att följa med på 
fredagsvandringen.  Kanske 
skrämde väderprognosen 
och den blöta Svartedalster-
rängen. Det senare gjorde 
att vi ändrade programmet 
och gick i Fontin istället. 
Hela 34 SPF-are fick en fin 
vandring och regnet höll sig 
borta.

På programmet står när-
mast resa till ljusets Alingsås, 
vandring till Prästtjärn i 
Sävedalen samt julbordet på 
Matglädje i Nol.            ❐❐❐

Friskvårdsvecka med SPF Alebygden 

– Skoj! Det var absolut inte 
väntat med tanke på att det 
var första gången jag dömde 
elitserien förra året.

Har du någon teori om 
varför just du blev fram-
röstad?

– Det är svårt att säga, men 
kanske för att jag har en bra 
dialog med spelarna. För-
hoppningsvis gör man även 
något bra på planen. 

Vilken utmaning ligger 
närmast?

– Det blir att döma fre-
dagens match mellan Boll-
näs och Mottala som går i 
Bollnäs. 

 Som elitdomare blir det 
en del resor, vad tycker du 
om det?

– Som tur är går många i 
närheten, men det är sam-
tidigt kul att se platser man 
aldrig hade åkt till annars, 
Bollnäs till exempel.

Vad har du för långsik-
tigt mål med domarkarri-

ären?
– Det är att utvecklas och 

så småningom även komma 
utomland.

 Du har tidigare berät-
tat att du söker in till po-
lishögskolan. Hur går det 
med det?

– Jag väntar på höstens 
besked nu faktiskt, samtidigt 
som jag jobbar som elevassis-
tent på Himlaskolan.

JOHANNA ROOS

...Christoffer Aidesjö, 21 från Surte 
som blivit framröstad till Sveriges 
bästa bandydomare.

Hur känns det att vara Sveriges bästa bandydomare?

Hallå där...


