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Thordénstiftelsen träffar överenskommelse med IK Rössö Uddevalla 

och Hälle IF om ungdomssatsning och juniorakademi 

 

Thordénstiftelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-11-18 om fleråriga överenskommelser med IK 

Rössö Uddevalla och Hälle IF om föreningsutveckling, ungdomssatsning och juniorakademi. 

Överenskommelserna sträcker sig över tre år, 2017-2019.  Totalt bidrar Thordénstiftelsen med 1,5 

miljoner kronor. 

- Vi har prövat modellen med fleråriga överenskommelser tidigare med gott resultat, och vi 

vill nu gå vidare på den vägen med ett par föreningar, säger Lars Bäckström, landshövding 

och ordförande i Thordénstiftelsen. På det här sättet medverkar vi till att skapa förutsättningar 

för ett mer långsiktigt utvecklingsarbete med ungdomar i föreningarna, vilket ökar 

möjligheterna att nå goda resultat, säger Lars. 

Överenskommelsen med IK Rössö Uddevalla innebär en satsning på föreningsutveckling med särskild 

inriktning på ungdomar. Niklas Christensson, tränare i föreningen, blir anställd på deltid för att hålla 

ihop arbetet med att utveckla föreningen och stärka ungdomssidan.  I satsningen ingår 

tränarutbildningar, spelarutbildning, fysträning, utbildningsläger och spetsträning. Thordénstiftelsen 

avsätter 350 000 kronor per år för tiden 1 maj 2017 – 1 maj 2019. Föreningen har tidigare fått 

200 000 kr för tiden fram till 1 maj 2017. Totalt blir det 900 000 kronor. 

- Vi tycker det är dags nu att göra en rejäl insats för dam- och flickfotbollen i vårt område, 

säger Nils-Ove Carlén i Thordénstiftelsens styrelse. IK Rössö Uddevalla har nått stora 

framgångar med små resurser och får nu ökade möjligheter att fortsätta sin utveckling på 

främst ungdomssidan, säger Nils-Ove. 

Överenskommelsen med Hälle IF innehåller en elitförberedande juniorakademi under tre år, 2017-

2019. Projektet inriktas mot talangfulla juniorer, som bedöms ha möjlighet att nå svensk och 

internationell elit inom friidrott. Bl.a. ingår specialinstruktörer för stöd till juniortränarna, mindre 

grupper och högre tränartäthet, idrottsmedicinsk kompetens och en organisation för uppföljning av 

talangerna. En särskild satsning kommer att göras för att rekrytera från invandrartäta bostadsområden 



och skolor. Ulf Friberg, tränare i Hälle IF och landslagsansvarig för medel- och långdistans, knyts till 

projektet för instruktion, mentorstöd och riktade träningsaktiviteter. Thordénstiftelsen avsätter 

200 000 kronor per år för 2017-2019. Totalt blir det 600 000 kronor. 

- Vi i Thordénstiftelsen har följt Hälle IF, och framför allt deras löpare, på nära håll i flera år, 

säger Marianne Thordén, vice ordförande i Thordénstiftelsen. Löpare som Meraf Bahta, 

Mustafa Muhammed och Linn Nilsson är lysande förebilder för våra juniorer. Vi uppskattar 

särskilt Hälle IF:s arbete för att fånga upp och ta vara på idrottare bland våra nyanlända, 

fortsätter Marianne. 

I båda överenskommelserna ingår att särskilt talangfulla juniorer i andra föreningar i vårt 

område ska kunna knytas till projekten. IK Rössö kommer att bjuda in spelare från föreningar i 

närområdet med särskilt goda utvecklingsmöjligheter till extra träning med Rössö 

(spetsträning). Särskilt talangfulla friidrotttsjuniorer i andra föreningar i Bohuslän ska kunna ingå i 

Hälleprojektet. 

- Att på detta sätt ge möjlighet för talanger från andra föreningar att delta i projekten ser vi 

som en viktig del i överenskommelserna, säger Ulrika Holmqvist i Thordénstiftelsens styrelse.  

Då får fler möjlighet att nyttja resurserna, och det bidrar också till ytterligare kvalitet i 

träningsgrupperna, säger Ulrika.  

 

Kontakt: 

Yngve Johansson, sekreterare, 0735-512 127, e-post yngve.johansson@thordenstiftelsen.se 

Lars Bäckström, ordförande, 010-224 4000 

Marianne Thordén, vice ordförande, 0705-502 608 

Nils-Ove Carlén, styrelsen, 0709-734 931 

Ulrika Holmqvist, styrelsen, 0706-616 905 

Ingemar Törner, ordförande i IK Rössö Uddevalla, 0730-299 050 

Christian Persson, ordförande i Hälle IF, 0706-843 238 

 

Thordénstiftelsen delar ut bidrag till ”det allmännas fromma” i Bohuslän. Stiftelsen fick grundplåten för sina fondmedel 

1963 då staten köpte Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet. Regeringen utser ordförande i styrelsen och ersättare för 

denne. Länsstyrelsen utser övriga ledamöter och ersättare. 
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