
40  |  alekuriren   |   nummer 32  |   vecka 39  |   2006

40  |  alekuriren   |   nummer 12  |   vecka 12  |   2007

- Älska handboll- Älska handboll

MATCHER I VECKAN
i Älvängens kulturhus 1/i 4

P94 12.50 Ale - Önnered

P92 13.40 Ale - Sport

A-fl ickor 14.30 Ale - Stenungsund

A-pojkar 15.30 Ale - Torslanda

Pappersinsamling Pappersinsamling
i i Skepplanda 31/Skepplanda 31/33

I sam   I samarbete med SBTKarbete med SBTK

Murbiten • ICA Supermarket

Ale Betongborrning • Alekuriren • M2

Nordisk Rörmärkning

Ahlafors IF ännu utan seger
– Men det ska två rödblå nyförvärv ändra på
ALAFORS. Ahlafors IF 
letar efter division två 
formen, men är ännu 
utan seger i år.

Två tunga nyförvärv 
från självaste Örgryte 
IS, Johan Karlhage 
och Tolle Staffansson, 
kanske är vad laget 
behöver.

– Det är två mycket 
skickliga fotbollsspelare 
som kommer att bidra 
med mycket, säger 
assisterande tränare 
Ulf Pettersson.

Ahlafors IF blev i fjol klart 
för spel i division två. En stor 
utmaning för såväl organisa-
tion som det sportsliga. Sent 
i höstas blev det klart med en 
ny tränare, Marco Lajsic. 
Nyförvärven har duggat tätt 
och det finns mycket nytt att 
fästa blicken på när Ahlafors 
IF nu har börjat träningsspe-
la på allvar.

I lördags gästades Sjöval-
lens grusplan av Gerdsken, 
ett stabilt gäng från division 
tre. AIF tog lite tursamt led-
ningen i den andra halvleken 
genom Jonathan Henriks-
son. Det dröjde emellertid 
inte särskilt länge innan gäs-
terna hade kvitterat.

– Jag är ändå nöjd med för-
svarsspelet under den senare 
delen av matchen. Det känns 

som att vi börjar hitta rätt nu, 
sa Ulf Pettersson efter slut-
signalen.

Försvaret var mycket rik-
tigt den största ljuspunkten. 
David Forsman verkar ha 
växt ytterligare ett snäpp i 
vinter och tillsammans med 
Johan Karlhage, nyförvärvet 
från ÖIS, var det tryggt i mitt-
försvaret. Imponerade gjorde 
också vänsterbacken, Henrik 
Andersson, som med pigga 
ben ofta följde med bra i an-
fallen. Offensiva ytterbackar 
kommer Ahlafors IF att vara 
i stort behov av i tvåan.

– Det är riktigt, synd att kil-
larna inte fick vinna idag. Vi 
behöver en seger nu, konsta-
terade Pettersson.

Det finns orosmoln också. 
Ankaret och den normalt out-
tröttlige, Mattias Skånberg, 
har fortfarande inte spelat 
en enda träningsmatch. En 
krånglande ryggskada har 
satt stopp.

– Det är klart att vi längtar 
efter Mattias, det hade vilket 

lag som helst gjort, påpekade 
Pettersson.

Dessvärre är han inte 
ensam på skadelistan. Där 
återfinns också de tilltänkta 
målkungarna, Daniel Olsson 
och Gabriel Altemark Van-
neryr. Dessutom bär nyför-
värvet Tolle Staffansson med 
sig en axelskada, som han får 
styrketräna hårt för att bli av 
med.

– Men det kommer att gå 
bra. Jag är rejält sugen på att 
spela. Vi har fått ett mycket 
bra intryck av klubben än så 
länge, sa Tolle till lokaltid-
ningen

Varför hamnade ni i Ahla-
fors IF?

– Vi blev utan kontrakt i 
ÖIS och stod plötsligt utan 
klubbtillhörighet. Jonathan 
Lindström som spelar med 
ÖIS är härifrån så han tipsa-
de oss, berättar Tolle.

Både Tolle Staffansson och 
Johan Karlhage är 21 år och 
försvarsinriktade spelare.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

AHLAFORS IF 2007
Nyförvärv: Gabriel Altemark-Vanne-
ryr, Mattias Olsson, Tolli Staffansson, 
Johan Karlhage, Michel Berntson-
Gonzales, Rade Radovic, Adis Sal-
jevic.
Förluster: Stefan Berndtsson, 
Anders Brandt, Andreas Brunbäck, 
Svante Larson.

Tränare: Marco Lajsic, Ulf Pettersson 
och Kjell Björstedt.
Träningsresultat:
Varberg 2-5
Jonsered 0-3
Mariedal 0-3
Lilla Edet 3-3
Gerdsken 1-1

Jonathan Henriksson, Ahlafors IF:s Magnus Erlingmark, är nyttig var han än spelar. I lörda-
gens träningsmatch mot Gerdsken var han mittfältare och svarade för gulsvarts enda mål.

BOHUS. Nu börjar snart 
byggnationen av Ban-
dyhuset på Jennylund.

Det görs innan finan-
sieringen är helt i 
hamn.

– Vi vet vad vi gör, 
säger Ale-Surte BK:s 
ordförande, Rolf Eng-
ström.

Totalt beräknas kostnader-
na uppgå till mellan 17 och 18 
miljoner kronor för att fär-
digställa Sveriges andra ban-
dyhall. Finansieringen är till 
85% klar.

– Resten fixar vi, det vet jag. 
Nu måste vi se till att komma 
igång annars håller inte tid-
planen, säger Engström.

Klubben har begärt in of-
ferter på grundarbetet och 
hoppas få svar i veckan. Sedan 
har det också tagits kontak-
ter med Göteborgs kommun 
med en förfrågan om de vill ta 
del av läktaren på Jennylund 
som rivs i samband med hus-
bygget. Göteborgs kommun 
är nämligen i färd med att 
färdigställa en bandyarena på 
Heden.

Finansieringen av hall-
bygget har varit en seg histo-
ria. Klubben tappade lite fart 
när kommunfullmäktige inte 
beviljade någon kommunal 
borgen. Istället fick det pri-
vata näringslivet uppvaktas än 
intensivare. Det gav resultat.

– Ja, nu har vi åtminstone 
tolv miljoner i hamn. Det är 
pengar som kommer från fyra 
privata företag. Två av dem 
borgar och två går in med lik-
vida medel. Alla har dock bett 
om att få vara anonyma ett tag 
till, hälsar Engström.

Ale-Surte BK:s insats i pro-
jektet består av uppskattnings-
vis 5000 ideella arbetstimmar. 
Dessutom har klubbens kam-
panj "Hus till tusen" inbringat 
närmare 200 000 kronor.

– Dessa pengar ska vi an-
vända till aktiekapital i bola-
get.

Snart läggs grunden
– bandyhuset påbörjas
– 12 av 17 miljoner är säkrade

HUS TILL TUSEN
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