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BOHUS. Han brinner för 
att få andra människor 
att växa. 

Som initiativta-
gare till Bohus IF:s frii-
drottssektion har Per 
Carlsson satt friidrott 
på Ales föreningskarta.

Det var en överväl-
digad tränare som i 
söndag utsågs till årets 
Vaken Ledare.

– Det var verkligen överras-
kande och inget jag haft en 

tanke på. Jag engagerar mig 
för barnens och ungdomar-
nas skull, för att så många 
som möjligt ska kunna träna 
friidrott och få känna den 
stora och starka glädjen som 
det ger. Utmärkelsen är ett 
erkännande 
för hela 
klubben att 
vi gör ett 
bra jobb. 

Vad ska 
du göra 
med sti-
p e n d i e t 
på 4 000 
kronor?

– Jag har 
en dröm 
om att åka 
till ett fat-
tigare land, 
e x e m p e l -
vis Nigeria 
eller något annat afrikanskt 
land, som är framgångsrika 
inom friidrott, för att se hur 
de slussar in ungdomarna i 
idrotten, jobbar med träning 
och så vidare. Stipendiet 
skulle kunna vara ett bidrag 
till det. 

 Hur är du som tränare?
– Det är svårt att säga 

själv, men jag har fått en och 
samma kommentar från flera 
olika föräldrar; de säger att 

jag ser barnen, att de känner 
sig sedda och att jag bryr mig 
om var och en. 

Vilken åldersgrupp 
tränar du?

– Den yngsta är 8 och den 
äldsta 19.  Det är ett stort 

åldersspann och 
min erfarenhet 
sedan tidigare 
är att träna 14 
år och uppåt, så 
det har varit en 
omställning. Jag 
har fått anpassa 
träningen till 
yngre åldrar 
och ändra vissa 
övningar, vilket 
har varit utveck-
lande för mig 
på ett positivt 
sätt. Kanske att 
det har bidragit 
till att man ser 

barnen och blir mer upp-
märksam. Som tränare gäller 
det att vara lyhörd och lyssna 
på om barnen inte tycker att 
det är roligt, om det är för 
svårt eller om de vill lära sig 
mer. Där får man vara flexi-
bel och kunna anpassa trä-
ningen. 

Vad betyder det för dig 
när någon du tränar når 
framgångar?

– Det betyder otroligt 

mycket om någon lyckas 
med ett längdhopp eller en 
kulstötning, vare sig det är 
på träning eller tävling. Man 
får en euforisk känsla, unge-
fär som om det varit jag själv. 
När de skiner upp som sol-
strålar ger det mig energi. 

Du har länge stridit för 
att anlägga en utomhusa-
rena anpassad för friidrott 

vid Jennylunds idrotts-
plats, men ännu har inget 
beslut tagits. Kommer du 
att fortsätta driva frågan?

– Jag kommer aldrig att ge 
upp! Det kan ta tre år och det 
kan ta tio, det spelar ingen 
roll. En utomhusarena är en 
förutsättning för att vi ska 
kunna fortsätta att utvecklas 
som friidrottsklubb. Risken 

är annars att vi tappar med-
lemmar som är 14 år och 
uppåt till andra klubbar. 
Nummer ett just nu är att få 
veta vad det skulle kosta att 
bygga en arena. 

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

STAD/ORT

ADRESS SKJUTSVÄGEN 19 BOAREA CA 118.7 M² / 4 ROK

ENERGIPRESTANDA 110 KWH/M² ÅR PRIS 1 395 000

KR/BUD AVGIFT 5 886 KR/MÅN VISAS LÖ 8/12 13.00-14.00

RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK

HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

BR-PARHUS 4 ROK - NÖDINGE
Nu erbjuder vi detta bostadsrättsparhus om hela 118 kvm i

två plan. Trevligt område med närhet till golfbana. Eget

garage, trädgård och två uteplatser

ADRESS STOMVÄGEN 21 BOAREA CA 142+123 M² / 6 ROK TOMTYTA 804 M² PRIS 1 875 000 KR/BUD MÄKLARE LASSE

KNAVING TELEFON 0303-331641 

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Vi kan nu erbjuda ett större hus i centrala Nödinge. Här har du nära till skolor, affärer, kommunikationer och golfbana.

Barnvänligt område med lite trafik. Plan trädgårdstomt i vinkel med fruktträd och med fin uteplats i söder. Stort, vidbyggt

dubbelgarage med förråd och allrum. Här kan du skapa ditt boende så som du vill ha det.

SÅLD INNAN
VISNING

SÅLD INNAN
VVISNING

Gläds med ungdomarna
– Per Carlsson blev årets Vaken Ledare

PER CARLSSON
Ålder: 44
Bor: Radhus i Bohus
Gör: Personalchef på Signal & 
Andersson Charkuterifabrik, 
friidrottstränare i Bohus IF och 
grundare av friidrottssektionen.
Idrottskarriär: Var aktiv som 
friidrottare mellan 1980 och 1990 
och därefter som tränare.
Familj: Gift med Vicki, sonen Leo, 8
Intressen: Friidrott, naturen och 
arbeta praktiskt med händerna, 
snickra bland annat.
Gillar: Att få andra människor 
att växa
Ogillar: När barn och ungdomar 
far illa, oärlighet.
Aktuell: Utsedd till årets Vaken 
Ledare 2012.

Prisad eldsjäl. Per Carlsson, friidrottstränare och initiativtagare till Bohus IF:s friidrottssek-
tion fi ck utmärkelsen årets Vaken Ledare.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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”Med ett enastående engagemang 
har Per Carlsson satt friidrott på 
Ales föreningskarta. Bohus IF:s

friidrottssektion sysselsätter idag 
125 ungdomar varav 71 % är flickor. 

Per Carlsson är initiativtagare, 
eldsjäl och en av ledarna bakom 

friidrottssatsningen. Han har med 
stort hjärta, passion och gott 
ledarskap lagt grunden för en
ny och bestående aktivitet för 
ungdomar i Ale. Per är ett gott 

föredöme och en vaken ledare.”
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