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SPORTEN
Heja Zverige!
Fotbollsgalan, måndag kväll.
Jag är glad att jag är svensk och som sådan en del
av en färggrann och innehållsrik mångkultur.
En kultur som gör det möjligt för spelare som
Zlatan Ibrahimovic och Marta (båda med utländsk
bakgrund) att ta emot de finaste priser man kan få
som svenska fotbollsspelare.
Det är stort.
Stort är det också att svenska folket inte röstar
fram främlingsfientliga partier i den svenska riksdagen.
Med ett mer främlingsfientligt Sverige hade ingen Zlatan, ingen Marta stått där på podiet. Troligen hade vi alla i stället ett id-bevis i våra innerfickor som bevisade vår äkthet, vår svenskhet. Jag
ryser vid blotta tanken.
Snart är det dags för den lokala varianten av fotbollsgalan. Under säsongen har jag märkt av en del
avundsjuka vindar i den jämtländska fotbollen. Vindar som säger att det är bättre att satsa på egna, inhemska, produkter än ”utlänningar”.
Att de skulle komma och ta platser från våra ”ursvenska” egna produkter
som det tydligen dräller
Jag är glad att
av ute i fotbolls-Jämtland.
jag är svensk
Ärligt talat, vad speoch som sålar det för roll var man
är född, var man har sidan en del av
na rötter, vilken hudfärg
en färggrann
man har?
och innehållsrik
Starkt av nomineringsjuryn, vilken den nu än är,
mångkultur.
att som en av tre nominerade till årets förening ta
ut Ytterhogdal.
För mig, personligen, är det ett enkelt val.
Ytterhogdal är årets förening i distriktet. Alsen
har gjort en storstilad insats, ÖFK likaså, men den
absolut största bedriften har Hogdal stått för.
Att så radikalt lyfta en hel bygd tack vare sitt
utbyte med utländska spelare i allmänhet och de
brasilianska i synnerhet är snudd på bragd.
Hogdals underbara satsning är guld värt och
absolut ett pris på fotbollsgalan.
Innebandyn har ofta oförskyllt hamnat i skottgluggen för att ha snott fokus och intrtesse från fotbollen. Unga spelare har valt innebandy i stället för fotboll. En konkurrent.
Nu är jag glad för att en så stor spelare som Henke Larsson också ska börja spela innebandy, en
härlig integration mellan sporterna. Henke är en
föregångare som förenar de båda idrotterna. Stort.
Jag är glad att jag är svensk. Jag är glad över att
Henke får spela innebandy i Sverige. Och fotboll
för det svenska fotbollslandslaget. Jag är glad för
Zlatan. Han är en av de
främsta ambassadörerna
för det mångkulturella
Sverige ute i världen.
Fotbollsgalen, en måndag kväll.

STEFAN
NOLERVIK
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Ny fängelsedom för Atle Hamre

Många skador i Englands landslag

Brassen Pelé besökte Råsunda i går. Där blev han som 17åring 1958 världsmästare i
fotbolle fter segern mot Sverige med 5-2. Här med Reino
Börjesson, Agne Simonsson
och Kurre Hamrin, samtliga
med i det svenska VN-laget.

TRAV. Den norske travprofilen Atle Hamre dömdes på måndagen till fyra års fängelse

FOTBOLL. Englands landslag är skadeskjutet inför träningsmatchen mot Tyskland

för utpressning. Det troliga är att det norska travförbundet (DNT) kommer att plocka av
Hamre tränarlicensen på livstid och att han aldrig mer kommer att få besöka en travbana.
Det är andra gången som Hamre åker i fängelse för utpressning och att han får igenom en överklagan i högre instans är inte särskilt troligt, skriver facktidningen Trav og
Galoppnytt. Hamre släpptes sommaren 2006 efter sin första utpressningsdom och började omgående om som travtränare hemma i Norge. (TT.)

i Berlin på onsdag. Förbundskaptenen Fabio Capello saknar följande spelare:
Wayne Rooney, Manchester United, Rio Ferdinand, do, Frank Lampard, Chelsea,
Joe Cole, do, Ashley Cole, do, och Steven Gerrard, Liverpool.
Capello kan dock glädja sig åt att lagkaptenen och mittbacken John Terry har
gett klartecken för spel. Italienaren har fått en kanonstart som ny förbundskapten med fyra raka segrar, varav tre i VM-kvalet.
Senast lagen möttes vann Tyskland på Wembley i London med 2–1. (TT)

Mattila
berättar
om sina
nya mål

”Klockan
går inte
bara fotbollstid
längre”

ÖSTERSUND. Under fyra

år var han slitstark mittfältsmotor i Östersunds
fotbollsklubb. I dag blickar Lasse Mattila mot nya
mål, även om fotbollen
finns kvar som en viktig
del av livet.

fotboll/musik
– Fotbollen ger mig fortfarande mycket, men jag
märker också att de andra
sakerna i livet växer sig allt
starkare.
En av de sakerna är
musiken. För tre veckor sedan släppte han sin andra
cd-skiva, Vägar ut.
Lasse Mattila bor i dag i
Uddevalla och jobbar som
skolkurator. Dessutom är
han både musiker och fotbollsspelare.
Han är engagerad och lidelsefull när han berättar om
sitt musicerande. Om hur
hans egen resa genom livet, jobbet som kurator och
mötet med ungdomar fått
honom att vilja berätta och
låta andra ta del av sina erfarenheter.
Musiken är ett av verktygen.
– Mina låtar är betraktelser
som bygger på sådant som
jag gjort i mitt eget liv, utifrån min egen sociala resa
och de möten jag gjort som
ligger till grund. Jag har ett
socialt engagemang som är
min drivkraft, säger han.
Lasse har haft musiken med
sig de senaste tio åren.
Han berättar att han har
skrivit musik och uppträtt
i olika sammanhang, även
under Östersundstiden. Men
det är alltså nu han har tagit
Förre ÖFK-spelaren Lasse Mattila har gett ut sin andra skiva. – Klockan går inte bara fotbollssteget fullt ut.
– Jag känner det som en
skyldighet att göra låtar- resa. Om att förlora sina förVad lärde du dig där?
hans jobb som skolkurator i
na på mitt sätt och förmed- äldrar som väldigt ung.
– Det var grundläggande Trollhättan tar det mesta av
la mina upplevelser vidare
– Fotbollen var viktig un- saker som att ta ansvar för hans tid nu så finns det forttill andra. Jag har ett socialt der min uppväxt, min pap- mig själv och gruppen och farande en fotbollskarriär i
budskap som är centralt för pa dog tidigt, min mamma jag fick tillfälle att öva mina bakgrunden.
mig. Jag vill berätta om att började ett alkoholmissbruk sociala och emotionella färHan har precis varit med
det, oavsett ibland taskiga och gick bort när jag var i digheter. Sådant som man om att föra upp sin klubb
omständigheter, finns vägar 14-årsåldern, och det är just vanligtvis kan få med sig Oddevold till söderettan.
ut, och att drömmar är möj- under de åren som fotbollen från hemmet det fick jag
• Vad betyder fotbollen för
liga att förverkliga.
spelade en avgörande roll i från idrotten.
Han berättar om sin egen mitt liv.
Även om musiken och dig i dag?

tid längre. Fotbollen är fortfarande viktig, men mina drömmar finns inom andra områden i dag, säger han.
– Det betyder fortfarande
mycket, men de drömmar
jag haft inom idrotten har
jag inte längre. Det var en
barndomsdröm som gick
i uppfyllelse i och med att
jag kom till Sverige och fick
möjlighet att försörja mig
med fotbollen. Jag har fått
leva i den drömmen och nu
är det dags att gå vidare.

• Vad drömmer du om i
dag?
– De drömmar jag har nu
är inom musiken och det sociala arbetet. MIn resa i livet går vidare och jag funderar över vad jag vill göra på
den resan och vad jag tycker det är viktigt att lägga
tid på. Överhuvudtaget tror
jag det är viktigt att funde-

ra över vad man gör och vill
göra med sitt liv.
• Vad har du närmast för
mål i ditt liv?
– Jag är en väldigt strukturerad människa, kanske en
yrkesskada från idrotten,
och sätter hela tiden upp
delmål och gör handlingsplaner för mig själv om hur

jag kan nå de där målen. Nu
är det musiken, att få spelningar och att nå ut med
musiken som är mina närmaste mål.
• Och fotbollen?
– Vi tränar några veckor
till med Oddevold, därefter
några veckors vila innan vi
drar igång igen. Jag har skri-
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vit kontrakt på fem år med
klubben vilket innebär att
jag har två år kvar som fotbollsspelare.
• Det har du bestämt?
– Ja, 31 oktober 2010 är det
slut för min del.

resultaten varje vecka, slutar Mattila.
Här kan du gå in och läsa mer
om Lasse och hans musik:
www.lassemattila.com
Stefan Nolervik

• Hur följer du ÖFK i dag?
– Jag har kontakt med några av spelarna och jag kollar

063-161625
stefan.nolervik@op.se

