
ALAFORS. Han är upp-
fostrad i klubben.

Han är spelarnas 
eget val.

Peter Håkansson 
som en av två tränare 
i Ahlafors IF kan omöj-
ligt bli fel.

Det blev ingen fortsättning 
för Marco Lajsic i Ahlafors 
IF. Klubben och den ambiti-
öse tränaren delade inte synen 
på framtiden, vilket gjorde det 
enkelt att gå skilda vägar.

I jakten på en ny träna-
re dök ett bekant namn upp. 
Peter Håkansson som spelat 
alla pojkår i den gulsvarta 
tröjan har under den gångna 
säsongen tränat IFK Göte-
borgs P-15-lag. Tidigare har 
han lett Älvängen-Nols ge-
mensamma juniorlag och 
även tränat Älvängens A-lag 
i division fyra.

– Vi kände tidigt att vi ville 
ha en socialt kompetent trä-
nare. En kille med glimten i 
ögat, men med en bestämd 
uppfattning om hur fotboll 
ska spelas. Det passade väl-
digt bra in på Peter, motive-
rar Ahlafors IF:s ordförande, 
Thore Skånberg, sitt val.

Gulsvart själ
– Det är en gulsvart själ som vi 
får tillbaka. Han har ett brin-
nande intresse för klubben 
och är ödmjuk inför uppgif-
ten, fyller fotbollssektionens, 
Michael Lundgren i.

Peter Håkansson kommer 
att leda laget tillsammans med 
Ulf Pettersson som nu gör 

sin sjätte säsong som A-lag-
stränare.

– Vi känner knappt varan-
dra, men jag vet att han var en 
gaphals när han tränade ÄIK, 
säger Uffe och ler.

Det är ett delat ledarskap 
som gäller den kommande sä-
songen. Något som den nye 
Peter Håkansson uppskattar.

Delar med Uffe
–Ja, jag har ingen erfarenhet av 
division två, men det har Uffe. 
Sedan är det inte så mycket 
att oja om. Fotboll fungerar 
på samma sätt i alla divisioner. 
Du måste träna hårt för att bli 
bättre och nå resultat. Ju hår-
dare du tränar ju bättre blir 
du. Under mitt år på Kamrat-
gården har jag bara konstate-
rat att det är samma övning-
ar som jag själv alltid har kört. 
Skillnaden är sättet att utföra 
dem på. Inställningen och fo-
kuseringen är helt avgörande, 
säger Håkansson.

Rekryteringen av ny A-lag-
stränare har gått snabbt, men 
när väl namnet kom på tape-
ten var det inget att hålla på. 
Huvudpersonen själv tvekade 
inte heller.

–Nä, jag känner ju Thore 
sedan gammalt. Han har 
tränat mig i åtta år och vi har 
en bra relation. Problemet är 
att när Thore ringer kan man 
inte säga nej, oavsett vad det 
gäller. När telefonen ringde i 
förra veckan var jag säker på 
att han ville erbjuda mig ju-
niorlaget och ärligt talat – 
det var jag inte jättesugen på. 
Därför visste jag inte hur jag 

skulle krångla mig ur situatio-
nen, men plötsligt säger han 
att jag är föreslagen som en 
av AIF:s A-lagstränare. Det 
var skillnad. Jag funderade 
hur ofta det ringer division 
två klubbar på min telefon 
och bestämde mig sedan för 
att tacka ja.

Det är en rak och tydlig 
personlighet som kliver in 
i den gulsvarta tränarsta-
ben. Han är känd för de allra 
flesta, men det ser han inte 
som något bekymmer.

Överens om rollerna
–Varför skulle det var det? 
Tvärtom, det är väl roligt att 
umgås med de man känner. 
Bara vi är överens om roller-
na och seriösa på fotbollspla-
nen så ska vi nog kunna ha 
roligt vid sidan av även fort-
sättningsvis, menar Peter.

Vad lockar i Ahlafors 
IF?

–Förutsättningarna på Sjö-
vallen är fantastiska. Kamra-
tandan i klubben är oslagbar 
och att få komma in i en upp-
åtgående trend är alltid stimu-
lerande. AIF ser bara möjlig-
heter, det gillar jag.

Att  andra året i tvåan skulle 
vara det svåraste håller Peter 
inte med om.

–Det måste vara en miss-
uppfattning. År två är lättare, 
eftersom nu vet alla vad det 
handlar om. Tränar vi inte 
stenhårt åker vi ur.

Hur låter det om ett år?
–Då tror jag vi sitter här och 

summerar en ganska behaglig 
säsong. Vi slutar femma, efter 

att ha haft häng på topplagen 
hela säsongen. Men vi deppar 
inte, utan tar nya tag och då 
är vi kanske mogna för nästa 
steg.

Med andra ord mot ettan 
med Peter Håkansson – och 
Uffe P.
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Peter Håkansson
– spelarnas val
– Ahlafors IF:s nya tränare tvekade aldrig

Sluter cirkeln. Peter Håkansson började sin fotbollskarriär i Ahlafors IF och då hette tränaren 
Thore Skånberg. När han nu återigen ringde Håkansson var det som ordförande med en förfrå-
gan om tränaruppdrag.

PETER HÅKANSSON

Ålder: 36
Bor: Lägenhet i centrala Göteborg.
Yrke: Säljare inom ventilation.
Smeknamn: Mustafa och Hyddan.
Fotbollskarriär som aktiv: Ahlafors 
IF, pojklag, IF Elfsborg (16-19 år), Gun-
nilse, Skepplanda BTK, Nol IK, Ahla-
fors IF, Kurres Hjältar.
Tränarkarriär: Älvängen-Nols juni-
orer, Älvängens IK A-lag div 4, IFK 
Göteborgs P-15, Ahlafors IF A-lag.

Bästa fotbollsminne: "Jag gick på 
samma fotbollsgymnasie som en 
viss Håkan Mild. En dag fick jag hans 
nya Diadora dojor med skruvdobb. 
–Du kan ta dem, Peter. Jag har fått 
kontrakt med Blåvitt så jag får nog 
ett par nya...." Det fick han.
Äter helst: Obegränsat med smör-
gåstårta.
Bonusfakta: Kan ha flest röda kort i 
Svensk fotboll...

ALAFORS. Det var inte 
bara tränarpresentation 
i torsdagskväll.

Spelarna fick också 
besked om att det är 
spelare på väg in i trup-
pen.

Mer eller mindre klar 
är Markus Hanssons 
tvillingbror från Floda, 
Tobias Hansson.

Det var en tämligen stor 
samling spelare som mötte 
upp i Sjövallens klubbstuga. 
De mest intressanta ansikte-
na var återvändarna, Daniel 
Olsson och Svante Larson.

– Jag har bättre möjlighe-
ter att vara med i år. Vi har 
fått vårt andra barn nu och allt 
fungerar bra. Med en ny trä-
nare blir man extra sugen att 
visa vad man kan, sa Daniel 

Olsson och såg ut att längta 
till den gröna mattan.

Statusen på Svante Larson 
var mer oviss.

– Jag är tillbaka igen, det 
är väl ett bra betyg, menade 
Svante som spelade i Älväng-
ens IK den gångna säsongen.

Förhandlingar pågår med 
ett antal nyförvärv, men inget 
är klart. Ett av de mest öns-
kade nyförvärven är i så fall 

också en hemvändare.
– Det är klart att vi pratar 

med Nicklas Elving. Han 
tränar just nu med BK Häcken 
och blir han erbjuden kontrakt 
där blir det svårt att konkur-
rera, annars ligger vi nog bra 
till, informerade ordförande 
Thore Skånberg.

På minussidan finns än så 
länge bara anfallaren Abdou-
lie Jeng som letar ny klubba-

dress. Huruvida Gabriel Al-
temark-Vanneryr kan fort-
sätta spela för Ahlafors åter-
står att se. "Gabbe" läser på 
polishögskolan i Stockholm 
och tränar med en divison 
två klubb i huvudstaden. I 
slutet av säsongen flög han 
hem för att spela i den guls-
varta tröjan.

– Gabbe vill gärna spela för 
oss även nästa säsong, men vi 
vet inte villkoren för det än. 
Jag tror det blir svårt så länge 
han bor i Stockholm, medgav 
Skånberg.

Och nu väntar alla på nyförvärven

LYCKA TILL!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

EJ AKTUELL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Säker seger för Surtes damer

Carolina Björkner var matchens stora behållning, tre mål och 
två assist blev facit för Surtes lagkapten.

NÖDINGE. Surtes skick-
liga innebandydamer 
gjorde processen kort 
med gästande Warberg i 
lördags.

Redan efter första 
perioden kändes mat-
chen avgjord.

Då ledde Surte med 
4-1.

Tabelljumbon Warberg 
orkade inte bjuda motstånd 
mot ett högeffektivt hemma-
lag. Surte IS, anförda av sin 
spelglada lagkapten, Carolina 

Björkner, mosaade gästerna.
Carolina hade rena julaf-

ton och triumferade som mål-
skytt vid tre tillfällen och pas-
sade dessutom till en av Jonna 
Leeks två fullträffar.

Övriga mål gjordes av 
Malin Pettersson och Johan-
na Gratjova.

Surte har efter tre omgång-
ar två segrar och en förlust. 
Premiären mot IBF Göteborg 
som avbröts ska spelas färdigt 
senast 7 november.

Tabellen toppas av Olof-
ström som förra helgen fick 

sin första förlust, då IK Södra 
Dal besegrade nykomling-
en med 8-3. Surte är för när-
varande på den nedre delen, 
men det beror främst på att 
lagen inte har spelat samma 
antal matcher.

På söndag (28/10) möter 
Surte Älvstranden på borta-
plan.
Matchens kurrar SIS: Carolina 
Björkner 3, Jonna Leek 2, Sandra 
Svensson 1.

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se


