
ALAFORS. I veckan 
gjorde Ahlafors IF klart 
med fem nyförvärv.

Två till står på önske-
listan.

– Det ser väldigt bra 
ut, truppen blir starkare 
i år, säger klubbens 
ordförande, Thore Skån-
berg.

Tio dagar före jul firar 
Ahlafors IF tidig julafton. 
Klubben gjorde då klart med 
fem av spelarna som provträ-
nat under den första delen av 
försäsongen. Mest bekant för 
Aleborna är Svante Larsson, 
32, som lämnade gulsvart för 
spel i moderklubben Älväng-
ens IK under fjolåret. I år är 
han tillbaka på Sjövallen.

– Svante vill ge det en 
chans och vi är beredda att 
ge honom den. Återstår att se 
om han lyckas övertyga så pass 
att han blir en spelare för di-
vision två. Hur som helst så 
kommer vi ha stor nytta av 

Svante i klubben och det är 
båda parter överens om, säger 
Thore Skånberg.

Tobias Hansson, 20, är 
bekant på så vis att hans tvil-
lingbror, Markus Hansson, 
redan skämt bort Ahlaforsan-
hängare under en säsong. Till 
2008 ansluter även Tobias 
från Floda och han är använd-
bar på såväl mittfält som i de 
bakre regionerna.

– Det känns jättekul att 
även få hit Tobias. Förhand-
lingen med Floda gick mycket 
bättre den här gången, kom-
menterar Skånberg.

Annars har det varit främst 
forwards som Ahlafors IF har 
letat efter. En som har impo-
nerat på trä-
ning är Kalle 
Svensson, 
22, från Fäss-
berg.

– Kalle är 
en lång tar-
getplayer 
som har stor 

potential, beskriver Skånberg 
nyförvärvet.

Alen Spahic, 20, från Gais 
är en outsider som AIF fått 
tag i.

– Ryktet säger att Roland 
Nilsson försökte få med 
honom till Malmö FF, men 
Alen ville inte flytta. Vi ser 
stora spetskvaliteter i Alen 
och hoppas att han slår sig in 
i laget, säger Skånberg.

Det mest omtalade nyför-
värvet kommer från rivalerna 
på andra sidan älven. Peter 
Kihlgren, 27, från Ytterby är 
redan en klasspelare med erfa-
renhet av spel i divisioin två.

– Kihlgren är komplett och 
väldigt allround. Han kan vi 

använda varsomhelst. Han 
gör inte bort sig, lovar Skån-
berg.

Dessutom är Ahlafors IF 
med i dragkampen om Daniel 
Berg, 29, från Ljungskile FC. 
Här har också Oddevold och 
FC Trollhättan visat stort in-
tresse.

– Ja, det är riktigt. Daniel 
spelade många matcher för 
Ljungskile i årets Superetta 
och gjorde det bra. Han tror 
väl inte att han kommer att 
räcka till i konkurrensen om 
en plats i den allsvenska trup-
pen och därför ser han sig om 
efter en ny adress. Daniel har 
tränat med oss så vi vet vad 
han kan tillföra. Det är en spe-

lare av bästa märke, det vill jag 
lova, hälsar Skånberg.

Andra intressanta spelare 
som fortfarande tränar med 
Ahlafors IF är Skepplandas 
Peter Antonsson, Zenits 
Kristian Berntsson och Nol 
IK:s Sebastian Hällbäck.

– Vi har inte stängt några 
dörrar än, utan vi fastställer 
truppen först i slutet av ja-
nuari.

Däremot ser det mörkt ut 
för Gabriel Altemark-Van-
neryr som studerar i Stock-
holm. I höstas löste klub-
ben det genom att ta hem 
"Gabbe" till matcherna, men 
det är inget bra alternativ på 
sikt.

– Det blir väldigt svårt, ef-
tersom spelarna måste kon-
kurrera på lika villkor. Det är 
på träningarna du måste visa 
om du ska vara med. Samti-
digt vet vi att "Gabbe" gärna 
vill och vi vet ju vad han kan, 
så det är inget lätt beslut, av-
slutar Thore Skånberg.
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ALECUPEN
INOMHUSFOTBOLL :  Jun iorer,  Damer  & Herrar

Alehallen, Nödinge
Lördag 29 december

kl 08.00-17.00

Alekuriren delar ut priser till 
kommunens främsta fotbollsspelare 

för säsongen 2007

Entré 30:-   |   Arr: Alealliansen Välkomna!

Det händer en del på trä-
narfronten inom den lokala 
fotbollen. Sedan tidigare har 
lokaltidningen berättat om 
att Peter Håkansson och Ulf 
Pettersson får ett delat ansvar 
för division 2-laget Ahlafors 
IF. 

Nu har även Skepplanda 
BTK, som i år trillade ur di-
vision 4, fått klart med efter-
trädare till Thomas Hven-
felt och Robert Berntsson. 
Det blir en trio bestående av 
Christian Andersson, Ken-
neth Stensson och Jimmy Jo-
hansson som ska leda SBTK:
s herrseniorer. Christian An-
dersson tränade juniorerna 
under den gångna säsongen 
och såväl Kenneth Stensson 
som Jimmy Johansson har ett 
långt förflutet på Forsvallen.

Nödinge SK i division 6 får 
också ny tränare. Stefan Szi-
lagyi, som avslutade sin spelar-
karriär i Skepplanda, tar hand 
om taktpinnen på Vimmervi 
efter Daniel Rudin som för-
svinner till Hermansby IF.

För övrigt kan nämnas att 
NSK:s kanslist, Bengt Alm-
qvist, som tränade IK Kong-
ahälla i division 3 den här sä-

songen, också har klart med ny 
klubbadress. Almqvist tar över 
rodret för Kode IF:s manskap 
i division 5.

Inget nytt finns att rappor-
tera från Älvevi i Älvängen 
utan här fortsätter årets ledar-
trojka med Håkan Tidstrand 
i spetsen. Läget är också oför-
ändrat i Alvhems IK.

– Vi har gjort klart med 
Derry Larsson för ytterliga-
re en säsong och det är vi glada 
för. Just nu håller vi på att titta 
över truppen och vi tror vi ska 
kunna räkna in fyra, fem nya 
spelare. Bland annat hoppas vi 
att målvakten Mattias Olsson 
ska återvända till oss efter ett 
år i Ahlafors, rapporterar Jan-
Åke Larsson från Gläntevi.

Bland damlagen i vårt sprid-
ningsområde kan konstate-
ras att Cerry Holmgren, 
som förde Nygård/Lödöse till 
guld i division 5, nästa år åter-
finns som huvudansvarig trä-
nare för Inlands IF:s damer. 
Holmgrens efterträdare blir 
Thomas Johansson, som har 
ett tränarförflutet i Lilla Edets 
IF och Lödöse BK.

JONAS ANDERSSON

Styrelsen

Jennylunds isbana
Bandyhuset

Öppettider Jennylunds isbana
Allmänhetens åkning Jul & Nyår 2007-2008

Söndag 23/12 14.30 – 18.00
Julafton 24/12 Stängt
Juldagen 25/12 13.15 – 17.00
Annandagen 26/12 15.00 – 17.30
Torsdag 27/12 09.30 – 13.45   
  14.30 – 16.10
Fredag 28/12 09.30 – 13.45  
  14.30 – 16.10
Lördag 29/12 Stängt pga. P19-Cup
Söndag 30/12 14.30 – 18.00
Nyårsafton 31/12 Stängt
Nyårsdagen 1/1 12.00 – 16.00

Välkomna!

- Älska handboll- Älska handboll

Nästa pappersinsamling i  Skepplanda 
29/12 kl 10-13

Älvängens Kulturhus 16/12

11.40 - F 95 

Ale HF - Baltichov
12.30 - P 96 

Ale HF - Aranäs
13.20 - P 93 

Ale HF - Torslanda
14.10 - Herrjunior

Ale HF - Sävehof
15.25 - Dam Division 5 

Ale HF - Baff Ladies

Sponsorer

Murbiten • ICA Supermarket

Ale Betongborrning • Alekuriren

M2 • Nordisk Rörmärkning

TACK alla sponsorer som bidrog till 
att göra vårt deltagande på julmarknaden 

till en succé!

BASKET
Damer, division 3
Lundby Pirates – Ale Basket 58-
53
Poängplockare Ale: Frida Blomster 
22, Karin Johansson 12, Maria Thors-
son 8, Nora Wever 7, Ulrika Lord 4.

Högsbo Sisters – Ale Basket 54-41
Poängplockare Ale: Frida Bloms-
ter 11, Nora Wever 11, Maria Thorsson 
8, Karin Johansson 6, Natalie Firth 
2, Amanda Magnusson 2, Ida Gun-
dersen 1.

Vid en partävling i Alvhem den 11 dec 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
 1. Elsa Persson/Rickard Johans. 138 
 2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson  126 
 3. Tage Jonsson/Torsten Johans. 116 
 4. Rune Ögren/Stig Christenson    115 
    Ingrid Anders./Ronny Anders.    115

Allsvenskan södra
Kungälv 5 30 10
Frillesås 5 18 8
Otterbäcken 5 4 7
Ale-Surte 5 3 7
Lidköping 5 2 6
Nässjö 5 -1 5
Målilla 5 -4 3
Gais 5 -16 2
Jönköping 5 -17 1
Tjust Bandy 5 -19 1 

BRIDGE

BANDY

Sport

Tränarnytt i den 
lokala fotbollen

Fem tidiga julklappar till gulsvarta fans
– Ahlafors IF förstärker – och än är dörren inte stängd

OTRÄNAD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Gabriel Altemark-Vanneryr får svårt att kombinera studier 
med spel i Ahlafors IF den kommande säsongen. Klubben vill 
att killarna ska konkurrera på samma villkor och då måste 
samtliga spelare vara tillgängliga på träning.

Foto: Allan Karlsson


