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ALE KOMMUN OCH SPORTLIFE INBJUDER HÄRMED 
TILL ETT SEMINARIUM OM DOPNING OCH VÅLD

18.30 Introduktion, Thomas Berggren
18.45   Föreläsning, Tommy Moberg, expert på frågor 
kring missbruk och dopning. Vad är anabola 
steroider, fysiska och psykiska biverkningar samt 
sociala konsekvenser av steroidmissbruk, aktuell 
forskning om anabola steroider, egen och andras. 
Lagstiftning och brott. Tecken och symtom.
19.15 Paus
19.30 Forts. föreläsning
20.15 Avslutning

ALLA SOM DELTAR PÅ 
FÖRELÄSNINGEN FÅR 
EN FIN GOODYBAG!

Anmäl er hos Sportlife Nol på tel: 0303-74 16 50

 TORSDAG 6 DECEMBER KL 18.30 
PÅ SPORTLIFE ALE-NOL, FOLKETSHUSVÄGEN 1, NOL

SKEPPLANDA. För att 
motverka det stora 
tappet inom fl ickfot-
bollen görs nu en unik 
satsning i distriktet.

De bästa tjejerna 
födda 1996, från åtta 
olika föreningar, ska nu 
bilda ett gemensamt 
lag.

Bakom satsningen 
ligger Tomas Lillsjö 
med ett mångårigt för-
fl utet som ungdomsle-
dare i Skepplanda BTK.

Många tjejer slutar att spela 
fotboll när de kommer upp 
i 15-årsåldern. För att mot-
verka den trista utvecklingen 
har Tomas Lillsjö tagit initia-
tiv till en spännande och sam-
tidigt unik satsning. En trupp 

om 19 tjejer, med förankring 
i åtta olika klubbar, ska under 
det kommande fotbollsåret få 
spela tillsammans i tre stora 
internationella turneringar.

– Vi har tagit ut de spe-
lare som kommit längst i sin 
utveckling och som brinner 
för fotbollen. Problemet för 
klubbarna är att det inte finns 
tillräckligt många tjejer i den 
här åldersklassen, så att de 
kan hålla ett eget lag. Istället 
flyttas spelarna upp i senior-
truppen. Den här satsningen 
möjliggör spel med och mot 
jämnåriga kamrater, säger 
Tomas Lillsjö.

Ahlafors IF, Edets FK, 
Lödöse/Nygård, Skepplanda 
BTK, Alingsås KIK, Långa-
reds BoIS, Sollebrunns AIK 
och Vallens IF är de fören-

ingar som bidrar med spelare 
till den nybildade föreningen, 
som ännu inte fått något 
namn.

Inget motstånd
– Jag har fört samtal med trä-
narna i respektive förening 
och inte mött något motstånd. 
Enligt fotbollförbundet är det 
okej med sammanslagningar, 
så vi följer det regelverk som 
finns, poängterar Lillsjö.

Det nya laget har hunnit 
spela två träningsmatcher 
under hösten och vunnit 
båda. Fler sammankomster 
är planerade till våren. Fokus 
ligger dock på sommaren då 
satsningen mynnar ut i tre 
veckors intensivt cupspe-
lande. Först blir det en tur-
nering i Spanien, därefter 

Gothia Cup och avslutnings-
vis Dana Cup.

– Det kommer naturligtvis 
att kosta en hel del pengar. Nu 
är vi ute och raggar sponso-
rer samtidigt som tjejerna är 
beredda att betala det mesta 
ur egen ficka, säger Lillsjö.

Emilia Löfström från 
Lödöse/Nygård välkomnar 
satsningen och ser fram emot 
fotbollsåret 2013.

– Det kommer att bli jät-
teroligt! Lödöse/Nygård är 
nykomlingar i division två 
och vi har derbyn mot Edet 
FK och Skepplanda BTK att 
se fram emot. Sedan ska det 
bli intressant att få vara med 
i den satsningen som Tomas 
dragit igång, säger Emilia.

Ena dagen är ni konkur-
renter som spelar i olika 

ALAFORS. Ahlafors IF 
fi rar 100 år 2013.

I onsdags skrev för-
sta jubileumspresenten 
på för klubben.

Jonatan Lindström, 
23, återvänder från 
ÖIS.

Fotbollsutskottets Emris 
Olsson och Michael Lund-
gren fick nypa sig i armen. 
Det var nästan för bra för 
att vara sant. Jonatan Lind-
ströms namnteckning är 
inget annat än en drömvärv-
ning. Huvudpersonen själv 
satt lugnt tillbakalutad.

– Det känns väldigt kul 
att komma hem när klub-
ben jubilerar och intresset 
är maximerat. Jag har haft 
otur med skador ett antal 
säsonger, men är äntligen hel. 
Nu behöver jag en lång försä-
song med mycket speltid. Att 

sitta på bänken i ÖIS har inte 
varit så kul och gynnar inte 
min personliga utveckling, 
menar Jonatan Lindström 
som trots allt hade bud från 
flera håll.

– Jag har lyssnat, men 
Ahlafors upplägg där jag får 
ingå i tränarorganisationen 
och dela med mig av mina 
erfarenheter kändes klart 
bäst.

Trots att han bara har gjort 
ett par träningar med AIF 
haglar redan superlativerna 
över nyförvärvet.

– Det är inte bara en 
skicklig fotbollsspelare, utan 
”Jonte” är framför allt en 
kille med rätt attityd och 
inställning. Hans hjärta för 
Ahlafors som klubb är stort, 
han har varit engagerad i fot-
bollsutskottet de två senaste 
åren och känner till verksam-
heten. Det här var en viktig 

pusselbit i vårt lagbygge inför 
2013, säger AIF:s Michael 
Lundgren och påpekar att 
det också förs samtal med en 
rad andra intressanta spelare.

Jonatan Lindström vill 
inte se återvändandet till 
moderklubben Ahlafors som 
en nedtrappning.

– Nej, det är jag för ung 
för. Mitt mål är att komma 
tillbaka till spel i någon av 
de högsta serierna, men nu 
måste jag få förtroende och 
speltid för att hitta tillbaka.

Den målsättningen gillade 
Emris Olsson, eldsjäl i Ahla-
fors IF.

– Ja, och det finns ju flera 
sätt att ta sig tillbaka på. 
Antingen gör han det själv 
eller så tar han laget med sig 
upp…

Optimismen spirar hos 
den blivande 100-årsjubila-
ren och med nyförvärv från 

ÖIS som en början blir det 
självklart intressant att följa 
vad som kommer härnäst.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tomas Lillsjö är initiativtagare till den lokala satsning som 
görs inom tjejfotbollen. 19 spelare, födda 1996, från åtta 
olika klubbar runtom i distriktet ska bilda ett lag med sikte 
på tre stora internationella turneringar till sommaren. En av 
spelarna är Emilia Löfström från Lödöse/Nygård. 

Satsning på duktiga fotbollstjejer
– Åtta klubbar bidrar med spelare

– ”Jonte” Lindström en drömvärvning

Från ÖIS till AIF

Nöjd trio. Emris Olsson och Michael Lundgren, fotbollsutskottet i AIF, skakar äntligen hand med Jonatan Lindström som 
återvänder för ÖIS inför Ahlafors IF:s 100-årsjubileum.

JONATAN LINDSTRÖM

Ålder: 23
Moderklubb: Ahlafors IF.
Meriter: Junior och seniorspelare 
i ÖIS under åtta år.
Favorittränare: ”Har haft många 
bra, men Åge Hareide var speciell”.
Bästa spelare jag mött: Anders 
Svensson. ”Han är grym. Även 
Teddy Lucic har imponerat på 
mig”.
Bästa spelare jag spelat med: 
Marcus Allbäck.
Tröjnummer: ”Vi får väl se, 100 
kanske…”
Tar han med sig från ÖIS: ”Ett 
högre tempo, en tuffare attityd 
och en seriösare inställning”.

lag, nästa dag medspelare. 
Kan inte det kännas kon-
stigt?

– Nej, inte alls. Många 
känner man sedan tidigare. 
Det ska bli roligt att få lira i 
ett lag med bara jämnåriga 
spelare.

Ingen risk att det blir för 
mycket fotboll?

– Absolut inte! Vi tränar ju 
med våra respektive klubb-

lag och kommer bara att ha 
enstaka pass med den nya för-
eningen. Jag ser det snarare 
som en sporre och att man 
nu ges chansen att utvecklas 
ytterligare som spelare, säger 
Emilia Löfström. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se


