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NÖDINGE. Nödinge SK:s 
energiprojekt, där installa-
tion av sex luftvärmepumpar 
möjliggjorts med stöd av 
Energifonden, har valts ut av 
Göteborgs Fotbollförbunds 
distriktsledning att represen-
tera Göteborg i delfi nalen av 
Energipriset 2014.

Priset, som går till landets 
energismartaste fören-
ing, delas ut av E.ON och 

Svenska Fotbollförbundet i 
samband med Fotbollsgalan 
måndagen den 10 november.

I delfi nalen tävlar Nö-
dinge SK och 23 andra di-
striktsrepresentanter om en 
nominering till Energipriset 
samt en exklusiv klubbträ-
ning med Roland Nilsson, 
tidigare landslagsspelare 
och nuvarande tränare för 
P16-landslaget. Delfi nalen 

äger rum på www.energipri-
set.se och avgörs genom en 
omröstning bland svenska 
folket. 

– Nödinge SK är en av 
de föreningar som valts ut 
för sitt arbete med att spara 
energi. Distriktsledningen 
har gjort sitt val utifrån 
alla klubbar i distriktet 
som genomfört ett projekt 
med hjälp av Energifonden 

mellan 2011 och 2014. I 
delfi nalen vill vi ta hjälp av 
Sveriges fotbollsälskare för 
att få deras syn på vilken 
klubb som jobbat energis-
martast, Ronni Lundkvist, 
anläggningsansvarig på 
Svenska Fotbollförbundet. 

Energipriset instiftades 
2013 för att belöna fotbolls-
föreningars engagemang i 
energifrågan och är ett led i 
Energifondens arbete med 
att hjälpa fotbollsrörelsen att 
ställa om till en mer effektiv 
och hållbar energiförsörjning 
på sina anläggningar. Priset 
delas ut av E.ON och Svens-
ka Fotbollförbundet.

– Eftersom få förening-
ar har nya, energieffektiva 
anläggningar är energikost-
naderna en av de största 
driftskostnaderna. Det 
var utgångspunkten när vi 
grundade Energifonden 
tillsammans med Svenska 
Fotbollförbundet och idag 
har den hjälpt fl era hundra 
föreningar att effektivise-
ra sin energianvändning. 
Genom att uppmärksamma 
Energiprisets delfi nalister 
och den slutliga vinnaren 
vill vi belöna de riktigt goda 
exemplen och inspirera fl er 
att komma igång och spara 

energi. Vi vill att all energi 
ska göra nytta, säger Camilla 
Rubin, tillförordnad Spon-
sor Manager på E.ON.

Sedan starten 2011 har 
345 föreningsprojekt bevil-
jats bidrag ur Energifonden. 
Nödinge SK:s projekt är 
ett av dessa och omfattar 
installation av sex stycken 
luftvärmepumpar i fotbolls-
hallen. Projektet har bidragit 
till en stabilare uppvärmning 
och inomhusmiljö. Istäl-
let för att lägga pengar på 
energi har klubben valt att 
lägga energin på föreningens 
ungdomsledare och spelare, 

vilket är var de sparade peng-
arna kommer hamna. 

Energipriset delades för 
första gången ut hös-
ten 2013, då till Bua IF i 
Halland. I likhet med 2013 
nomineras i år fyra förening-
ar och deras projekt till fi nal-
steget. Vinnaren presenteras 
i samband med Fotbollsgalan 
i Globen den 10 november 
och belönas med Energipri-
set 2014 samt en prischeck 
på 15 000 kronor, till fören-
ingens verksamhet. 

Omröstningen pågår fram 
till och med den 31 oktober 
2014.

Nödinge SK:s energiprojekt, som innebär installation av sex luft-
värmepumpar i Alehallen, har valts ut av Göteborgs Fotbollför-
bunds distriktsledning att representera Göteborg i delfinalen av 
Energipriset 2014.
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Nödinge SK kan utses till Sveriges energismartaste

lansforsakringar.selansforsakringar.se/skadegladje

Teckna villa- 

försäkring nu, få 

utökat reseskydd 
(värde 475 kr)

Skadeglädje

Kungen i ringen. Shadrach Odhiambo tillhör Sveriges mest framgångsrika boxare och medverkade i två olympiader. Under karriären blev 
det också fem SM-guld och ett VM-brons. På 60-årsdagen fick han åter kliva in i ringen och ta emot blommor från Ale Boxningsklubb.

Shadrach fi rade 60 i ringen!
NÖDINGE. Var ska den 
meriterade boxaren 
Shadrach Odhiambo fi ra 
sin 60-årsdag om inte i 
ringen?

Ale Boxningsklubb 
såg till att uppmärk-
samma sin tränare på 
högtidsdagen i förra 
veckan.

– Hans råd och kun-
skap betyder mycket för 
våra ungdomar, säger 
Jean Altun, ordförande i 
boxningsklubben.

Historien om Shadrach Od-
hiambo är så mycket större 
än berättelsen om en fram-
gångsrik boxare. 1976, blott 
22 år gammal, kom han 
till Sverige från Uganda. 
Shadrach som då var lands-
lagsboxare fl ydde förtrycket 
och hamnade i Göteborg. 
Fyra år senare boxades han 
i den blågula landslagsdres-
sen.

– Jag var den förste afri-
kanen som fi ck tävla för 
Sverige. Det är ett starkt 
minne. Jag minns att jag var 
väldigt stolt. Det var ett stort 
steg att lämna Uganda. Jag 
tvingades inte bara anpassa 
mig till en ny kultur och lära 
mig ett nytt språk, utan den 
tuffaste utmaningen var att 
acceptera klimatet. Vintern 
med all snö var inget jag sett 
tidigare, säger Shadrach och 
skrattar.

Han blev framgångsrik 
även som svensk boxare och 
i prisskåpet fi nns bland annat 
fem SM-guld och ett VM-
brons från 1982.

– Boxningen har lärt mig 
mycket om livet och jag vill 

gärna betala tillbaka. Därför 
försöker jag hjälpa till i Ale 
Boxningsklubb. Där är det 
mesta på skoj. Ungdomarna 
tränar mest för att hålla sig 
i form och har inte riktigt 
den disciplin som krävs för 
att lyckas i tävlingssamman-
hang, säger Shadrach.

Han återkommer ständigt 
till att boxningen inte bara är 
en sport, det är lika mycket 
en uppfostran.

– För att lyckas i boxning 
måste du lära dig att inte fus-
ka och det är en bra insikt att 
ha i det övriga livet. Samma 
sak gäller i skolan. Fuskar du 
kommer du inte att lyckas 
längre fram. Du måste lära 
dig hur allt fungerar. Många 
tror till exempel att boxning 
handlar om styrka, men det 
är helt fel. Har du rätt teknik 
behöver du inte vara särskilt 
stark för att träffa bra, säger 
Shadrach.

På sin 60-årsdag uppvak-
tades han med blommor från 
medlemmarna i Ale Box-
ningsklubb.
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SHADRACH ODHIAMBO

Ålder: 60.

Bor: Bohus.

Meriter: 5 SM-guld, VM-

brons för Sverige 1982, två 

olympiader 1980 i Moskva 

och Los Angeles 1984.

Om att fylla 60: ”Inget 

speciellt. Tycker inte att det 

är något att fi ra. Jag ser 

hellre att folk hälsar och är 

trevliga varje dag än när 

man fyller år”.


