
VECKA 24         NUMMER 22|

NÖDINGE. På fredag 
arrangerar SSU Ale en 
fotbollsturnering för 
ungdomar mellan 14 
och 18 år. 

Turneringen kommer 
äga rum i Ale kulturrum.

-
kus bort från rasism och 
droger för att i stället 
skapa gemenskap bland 
unga i kommunen. 

Idén om att arrangera en 
fotbollsturnering för kom-
munens ungdomar kom till 
efter att några medlemmar 

från SSU Ale varit på en 
handledarkurs. Med en tur-
nering ville man praktisera 
sina nya kunskaper och sam-
tidigt göra någonting bra för 
unga i Ale. 

– Många ungdomar har 
inget att göra. Tidigare hade 
fritidsgården öppet fyra da-
gar i veckan, nu har den bara 
öppet två. Det leder till att 
vissa gör dumma saker, säger 
Qadir Akbari. 

SSU Ale har valt att i 
samband med turneringen 
uppmärksamma problemati-
ken kring rasism och droger. 
Med sin fotbollsturnering 

vill de visa att det finns andra 
saker att ägna sig åt som kan 
leda till såväl samhörighet 
som nya vänner.

– Vi hoppas att folk ska ha 
roligt, känna gemenskap och 
få en bra start på sommarlo-
vet, säger Isabella Anders-
son.  

Det är omkring tio lag 
som anmält sitt deltagande. 
För det tjej- respektive kil-
lag som lyckas bäst på fredag 
väntar en prissumma på 1500 
kronor. De lag som kommer 
tvåa får 1000 kronor. Att 
SSU Ale har möjlighet att 
dela ut dessa prispengar är 

mycket tack vare sina samar-
betspartners. 

– Vi har sökt pengar från 
Vaknafonden och fått bidrag 
i form av priser från STC 
och Ica kvantum. Sen har 
även SSU hjälpt till att beta-
la, säger Qadir Akbari. 

Alla är välkomna att tit-
ta på och heja fram de som 
spelar. 

– Det vore roligt att ha 
många på plats, även de som 
inte deltar i turneringen, sä-
ger Isabella Andersson. 

MATILDA SÄDÅS

Fotbollsturnering
mot rasism och droger 

Isabella Andersson och Qadir Akbari från SSU Ale kommer �nnas på plats i Ale kulturrum under fredagens fotbollsturnering. 


