
SKEPPLANDA. Det var 
huvudet på spiken.
  Skepplanda BTK:s eld-
själ nummer ett, Ger-
hard Sager, har fått i 
princip allt man kan få 
i form av hedersutmär-
kelser inom idrottsrö-
relsen.

I fredags fick han 
också mottaga första 
belöningen utanför 
idrotten, Kristdemokra-
ternas Vitsippspris.

Sedan 1989 har Gerhard Sager, 
59, varit ordförande i Skepp-
landad BTK. Engagemanget i 
klubben började dock långt ti-
digare. Redan 1964, då blott 17 
år gammal, klev Sager in i sty-
relserummet för första gången. 
Han var borta i fyra år, men 
skötte ändå bordtennissektio-
nen. För två veckor sedan satte 
han dock punkt.

– Det dök ett bra tillfäl-
le att sätta punkt, då klubben 
tog beslut om att dela på fot-
bollen och handbollen. På vårt 
extra årsmöte avgick jag, berät-
tar Gerhard.

Hans stora engagemang i 
det lokala föreningslivet, men 
också i Västergötlands fot-
bollsförbund där han sitter 
som ordförande sedan 1995, 
har givit honom mängder av 
utmärkelser. Han har fått allt 
som riksidrottsförbundet har 
att ge. I fredags fick han dock 
mottaga ett pris han knappt 
kände till, Kristdemokrater-
nas Vitsippspris.

– Vi delar ut det till en 
person eller organisation som 
utfört en anmärkningsvärt stor 
osjälvisk insats. Utmärkelsen 
tilldelas person efter förslag 
från allmänheten. I år dök ditt 
namn upp. Ditt långa engage-
mang och dina stora insatser 
för Skepplanda BTK har vägt 

tungt, men framför allt sym-
patiserar vi med ditt arbete för 
boken "Sila Snacket". Vi måste 
lära våra barn och ungdomar 
att vårda språket, säger Krist-
demokraternas gruppledare, 
Sune Rydén.

Boken "Sila Snacket" som 
är ett studiematerial med kloka 
diskussionsfrågor vänder sig 
till ungdomslagen och togs 
fram av Gerhard Sager på 
uppdrag av Svenska Fotbolls-
förbundet.

Bättre språkbruk
– Den ska förhoppningsvis 
leda till ett bättre språkbruk 
bland spelare och ledare på 
våra fotbollsplaner. Vi måste 
få till stånd en attitydföränd-
ring. Det råa 
språket kan 
ses som en 
början till det 
som sedan 
blir mobb-
ning, rasism 
och huliga-
nism, menar 
Gerhard.

Boken 
har blivit 
en succé i 
Stockholms-
regionen, 
där alla ung-
domslagen 
har köpt in 
materialet.

– Det är väldigt positivt för 
det är i huvudstaden som vi 
har de största problemen med 
bland annat huliganer.

Just säkerhetsfrågor har 
blivit en huvudfråga på dag-
ordningen för fotbollsförbun-
den. För tio år sedan instifta-
des krav på matchdeligater som 
ska kontrollera att arrangören 
sköter säkerheten på ett bra 
sätt. Gerhard Sager blev om-
gående matchdeligat i allsvens-

kan och sedan en tid har han 
samma uppdrag för Uefa, eu-
ropeiska fotbollsförbundet.

Ansvarsfull uppgift
– Det är en ansvarsfull uppgift, 
men naturligtvis väldigt stimu-
lerande. Vi tittar på säkerheten, 
fair play och andra arrange-
mangsfrågor. Jag får stor nytta 
av mina språkkunskaper när jag 
reser runt i Europa och tittar 
på fotboll, säger Gerhard.

I onsdags kom han hem från 
sin senaste uppdragsresa, EM 
för U-21 i Portugal.

Förutom säkerhetsfrågor-
na har Sager fått vara med och 
fatta många andra, kanske mer 
roliga, beslut.

– 1999 tog fotbollsförbun-
det beslut 
om en sär-
skild sats-
ning på 
damfotbol-
len. Dam-
projekti-
len kall-
lades pro-
jektet och 
gav totalt 
9 miljo-
ner kronor 
under tre 
år till dam-
verksam-
heten. Det 
har givit re-
sultat, säger 

Gerhard och påminner gärna 
om att just Skepplanda BTK är 
den klubb i Sverige som i oav-
bruten följd haft ett damlag på 
seniorsidan. Vi började 1968 
och har klarat många genera-
tionsväxlingar, en pågår just 
nu.

Bra villkor i Ale
Det är omöjligt att inte komma 
in på ämnet ekonomi när man 
träffar en erfaren föreningsle-
dare.

Är det svårare nu än ti-
digare att få ihop klubbens 
ekonomi?

– Nej, det tycker jag faktiskt 
inte. Vi har bra förutsättning-
ar i Ale. Anläggningarna sköter 
vi med stöd av ett skötselavtal 
och betalar ingen planhyra. 
Det finns föreningar som har 
betydligt sämre villkor, svarar 
Gerhard ärligt.

Betydligt mer allvarligt ser 
han på ledarbristen.

– Det är alldeles för få som 
vill jobba ideellt. Det är det 
stora hotet mot förenings-
verksamheten. I Skepplan-
da har vi varit stenhårda med 
att endast arvodera våra trä-
nare på seniorsidan. Skulle vi 
behöva betala ut ersättningar 
till samtliga ledare skulle klub-
ben ruineras omgående, menar 
Gerhard.

Efter 42 års styrelsearbe-
te i Skepplanda BTK tar han 
klivet tillbaka, men ryggsäcken 
är full av härliga minnen. Han 
har bland annat fått se både 
Stefan Lövgren, en av värl-

dens bästa handbollsspelare, 
och Peter "Erra" Eriksson, 
IFK Göteborg, göra succékar-
riärer. "Erra" är sedan fyra år 
tillbaka i SBTK-tröjan.

– "Lövets" namn väger 
kanske lite tyngre, men "Erra" 
har haft en större sportslig be-
tydelse. Han har mer eller 
mindre själv räddat oss kvar 
i fyran de senaste åren. Han 
hjälper oss oerhört mycket att 
genomföra en nödvändig ge-
nerationsväxling utan att falla 
tillbaka i seriesystemet, påpe-
kar årets mottagare av Vitsipp-
spriset i Ale, Gerhard Sager.
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KOM IGEN ALE!
- Vi kan bättre! 

Ingen vet bättre än Du vad Du vill ha och vad som 
ger valuta för Dina skattepengar!

Vi lyssnar på Dig och vi håller vad vi lovar!

Folkpartiet liberalernas sex ledande kandidater i kommunfullmäktigevalet i 
Ale 2006. Från vänster: Andreas Liljekvist, Lasse Carlbom, Rose-Marie Fihn, 

Annika Jaldenius, Joanna Wolodarska Nord och Klas Nord.

Skepplanda och 
Hålanda C-kvinnor 

har resa till 
Qvänum Mat & Malt och Vara
fredagen den 16 juni

med egna bilar
Anmälan senast måndagen den 12 
juni till Margit 0303-33 60 57 eller 

Elvy 0303-33 80 95

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Välkomna med önskar styrelsen

LE KOMMUNA

Ändrade öppettider på 
biblioteket

Huvudbiblioteket i Nödinge 
stänger kl.17 onsdagen 14/6.

Fredagen 16/6 är biblioteken i 
Ale stängda. 

Vill du prova på stavgång? 
Låna stavar på biblioteket!

Vitsippspriset till Gerhard Sager

Årets Vitsippspriset tilldelades Skepplanda BTK:s Gerhard Sager (mitten), till vänster krist-
demokraternas Sune Rydén och till höger Kjell Klerfors.

En värdigare mottagare är svår att finna

GERHARD SAGER
Ålder: 59
Bor: Skepplanda.
Yrke: Språklärare i spanska, italien-
ska och svenska i Ale gymnasium.
Uppdrag: Ordförande i Skepplanda 
BTK 1989-2005 (avgick -06), ord-
förande i Västergötlands fotbolls-
förbund 1995-?, matchdeligat för 
Svenska fotbollsförbundet och Uefa.
Karriär som aktiv: Spelade över 

400 A-lagsmatcher som målvakt för 
Skepplanda BTK, samt fyra säsonger 
i Färjenäs.
Gör mig glad: "Noel, mitt barnbarn 
och när SBTK vinner förstås."
Gör mig upprörd: "Rasism och 
mobbning".
VM-tipset: "Sverige går som längst 
till kvartsfinal. Spanien vinner."

PÅ FORSVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Juryns motivering:
>>Gerhard Sager har under mer än 

40 år varit ledare inom fotbollen med 
många uppdrag i den egna föreningen 
Skepplanda BTK, Västergötlands fot-

bollsförbund, Svenska fotbollsförbun-
det och på senare tid i Uefa. 

Nyligen skrev han boken "Sila Snacket" 
som tar upp språkbruket som förråats 
i hela samhället. Syftet med boken är 
att vi ska förstå hur kränkande en ful 
verbal tackling kan kännas särskilt för 
en ung person. Vi vill uppmärksamma 

denna föredömliga och själviska insats 
genom att tilldela Gerhard Sager 

årets Vitsippspris. <<

Vitsippspriset i Ale:
1997: Soarén Aroseniusskolan
1998: Börje Börjesson
1999: Nol-Ambulansen
2000: Ingvar Hansson
2001: Friluftsfrämjandet
2002: Föreningen Svanen
2003: Christina Hansson
2004: Egil Midtbö
2005: Thomas Berggren
2006: Gerhard Sager


