
NÖDINGE. 105 unga 
bolltrollare drillades 
i Nödinge SK:s och 
landslagets fotbollssko-
la under dagarna fyra i 
förra veckan.

Platserna fylldes 
snabbt och behovet av 
mer yta är stort.

– Får vi klart konst-
gräsplanen till nästa 
år kan vi ha de yngsta 
barnen där och samar-
beta med fritids, säger 
eldsjälen Pernilla Hjort 
Månesköld.

15 ledare och tre feriearbe-
tare från Ale kommun såg 
till att göra fotbollsskolan på 
Vimmervi IP till något allde-
les extra. Förutom intensiva 
och lekfulla träningspass 
fylldes dagarna med lite an-
dra spännande överraskning-
ar.

– Ja, vi försöker bryta av 
med något oväntat. Vi hade 
bland annat besök av Rädd-
ningstjänsten så barnen fick 
spruta lite med slangen. Se-
dan gästades vi av Elisabeth 
Billing från STC som gav 
ungarna ett svettigt fyspass. 
Populärast var kanske ändå 
Glassbilen, säger Pernilla 
Hjort Månesköld och ler.

Förutom att utveckla fot-

bollskunskaperna handlar 
verksamheten om att ge bar-
nen rätt värderingar.

– Vi talar mycket om att 
vara goda förlorare, att käm-
pa tillsammans och göra så 
gott man kan.

Fotbollsskolan avslutades 
i torsdags med en turnering, 
där A-lagsspelarna Hedy 
Mustafa, Aldin Circic och 
Magnus Olofsson var po-
pulära domare.
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NIBE HJÄLPER DIG ATT SOVA GOTT!
Vår nya bergvärmepump har alla de egenskaper du kan drömma om.

SMART –  En varvtalsstyrd pump som anpassar sig automatiskt till husets effektbehov,
  resultatet blir ett jämnt inomhusklimat.

STARK –  Imponerande effektiv och energisnål.

TRYGG –  Integrerad varmvattenberedare med marknadens bästa årsvärmefaktor.

TYST –  Värmepumpen är tystgående och har utrustats med maximal ljuddämpning.

NIBE F1255 är med sin unika teknik det självklara valet för en tryggare vardag 
och en god nattsömn. Dessutom kan du fjärrstyra den med din smartphone/surfplatta.

*Läs mer om den nya tekniken på www.nibe.se/1255

INVERTERSTYRD*

GÖTEBORG ETB Värme AB 031-704 23 60

N-Center AB 031-742 35 60  Rörpac AB 031-44 10 30

Svensk Kylservice i Göteborg AB 031-82 48 18 Vuab 031-340 07 40

KUNGÄLV Klimatteknik i Väst AB 0303-24 61 80

Köp till Masters för  kr med bland annat:
 

 
 

 

www.volkswagen.se

 

 2 600

  

Nya Polo. 

Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l/100 km. CO
2
-utsläpp 107-109 g/km. *Volkswagen Konsumentleasing 36 mån 1 500 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2014). Bilen på bilden är extrautrustad.

* 

129 900  

1 990

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

105 ungar träffades i fyra dagar för att lära mer om fotboll i Nödinges och landslagets fotbollsskola. 
Deltagarna var i ålder 7-13 år.

Nödinges och landslagets 
fotbollsskola – en succé!

Talangutvecklingen går framåt i 
Nödinge. Ett 15-tal ledare i NSK 
tar semester för att ge barnen 
en rolig fotbollsskola.

Fotbollsskolan i Nödinge skulle ha kunnat ta emot ännu fler killar 
och tjejer om det funnits planer.
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