
NÖDINGE. Ahlafors IF 
började årets säsong på 
samma sätt som man 
avslutade förra året – 
med en turneringsseger.

Alemästarna visade 
sig vara bäst även på 
andra sidan älven när 
prestigefyllda Ytterby 
cup avgjordes.

– Vi har hittat ett bra 
sätt att spela inomhus-
fotboll på, konstate-
rar årsfärske tränaren, 
Peter Håkansson.

Ahlafors IF har deltagit i 
tre inomhusturneringar och 
vunnit samtliga. Tyngst väger 
titlarna i Alecupen och Ytter-
by cup. Tränaren Peter Hå-
kansson vill däremot inte dra 
för många slutsatser av tri-
umftåget.

– Alltid kul att vinna, men 
i Ytterby cup var vi enda divi-
sion två laget och ska rent lo-
giskt vinna. Sedan är det alltid 
svårt spela under press när alla 
i turneringen helst av allt vill 

besegra oss. Killarna ska ha en 
stor eloge för sin disciplin och 
förmåga att spela på en hög 
nivå, berömmer Håkansson.

Vad han fick se var en fan-
tommålvakt i Andreas Skån-
berg, som inte bara motade 
bollar i egna kassen, utan pla-
cerade också ett antal strutar i 
motståndarmålet.

– Han är bra, fantastiskt 
bra om jag ska vara upprik-
tig, säger Håkansson.

Med backarna Markus 
Hansson och Rikard Nylan-
der på plan samtidigt släpp-
te AIF nästan inte till en enda 
målchans i någon av cuperna. 
Framåt var det Johan Elving 
och Rade Radovic som stod 
för det mesta av grannlåten.

– Rade gör väl tio mål i Yt-
terby. Hans vänster är ruggig. 
Jag tror inte han kan kliva på 
bussen med högerfoten, men 
det spelar ingen roll när man 
har en sådan vänster, säger en 
leende Håkansson.

Finalen i Alecupen spelades 
mot Skepplanda och Ahlafors 

gick segrande ur striden efter 
klara 4-1.

I Ytterby cup väntade tuf-
fast tänkbara motstånd i fina-
len, värdklubben Ytterby. I ef-
terhand skulle det visa sig att 
semifinalen var den hårdaste 
nöten att knäcka. Där stod Ro-
melanda för motståndet och 
trots en tidig 2-0-ledning för 
AIF kom Kungälvslaget till-
baka. En straffspark på doma-
rens bjudkonto och en kon-
tring med Alebekante Anders 
Isaksson höll på att grusa gul-
svarts guldplaner. Det krävdes 
förlängning för att skilja lagen 
åt. Där mönstrade Ahlafors 
starkast möjliga uppställning, 
Andreas Skånberg som offen-
siv målvakt, Markus Hansson 
och Rade Radovic. Det kräv-
des ett anfall och en öppnan-
de passning till måltjuven Ra-
dovic för att skicka AIF till sin 
tredje final på kort tid.

Ytterby besegrades med 
klara 3-0.

Nu väntar försäsongsträ-
ning på allvar. Den sista ja-

nuari ska en trupp spikas och 
i träningstruppen finns det 
gott om namn.

– Alla som tränar med oss 
är otroligt ambitiösa. En del 
av våra nykomlingar är dess-

utom användbara på flera po-
sitioner, vilket ökar konkur-
rensen än mer, säger Hå-
kansson.

Av de nyförvärv som AIF 
gjort definitivt klart med har 

lokaltidningen tidigare missat 
att rapportera om försvars-
spelaren  Johnny Stenström 
från Gunnilse.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Markus Hansson – nyförvärv av klass
– AIF:s mittback blev Ales bästa fotbollsspelare redan första året
ALAFORS. Vilken succé 
han har gjort!

Ahlafors IF svarade 
för årets värvning när 
man plockade mittback-
sjätten Markus Hans-
son från Floda BoIF 
inför säsongen 2007.

Markus hade stor del 
i att AIF lyckades säkra 
nytt kontrakt under sitt 
debutår i division 2.

Som ett bevis på 
sin storhet utnämnde 
lokaltidningen Markus 
Hansson till kommu-
nens bästa fotbollsspe-
lare i fjol.

Trots sin ungdom, bara 20 år 
gammal, har Markus Hansson 
skaffat sig en hel del erfaren-
het och rutin från elitfotbol-
len. Redan som 16-åring de-
buterade han i Floda BoIF 
i division 2, en klubb som 
Markus blev trogen till och 
med 2006. Han var med när 
Floda via kvalmatcher, mot 
just Ahlafors IF, degradera-
des till division 3. Lustigt 
nog blev det kvalmotståndar-
na som kom att bli hans nya 
klubbadress året därpå.

– Thore Skånberg ringde 
till mig och hörde om jag 
var intresserad av att spela i 
Ahlafors. Vår målvakt i Floda, 
Fredrik Persson, med ett 
förflutet i AIF, pratade sig 
varm om klubben och jag be-

stämde mig för att provträ-
na på Sjövallen. Jag kände att 
jag ville fortsätta spela divi-
sion 2-fotboll och samtidigt 
var det många som lämnade 
Floda, så av den anledning-
en var det inget svårt beslut, 
säger Markus.

Bytet av förening är inget 
Markus Hansson har behövt 
ångra. Sakta men säkert växte 
han till en nyckelspelare i 
Ahlafors startelva, även om 
inledningen på säsongen var 
lite jobbig.

– Jag blev inte spelklar 
förrän veckan innan premiä-

ren. Det tog ett tag att komma 
in i det, men allt eftersom 
jag började känna trygghet i 
spelet vågade man ta för sig 
mer och mer, säger Markus 
Hansson.

AIF:s försvarsjätte hyllar 
sammanhållningen i laget och 
det engagemang som råder i 
klubben. Han trivs förträffligt 
med sitt fotbollsliv och har all 
anledning att vara nöjd med 
sin fjolårssäsong.

– För mig var det en ny 
situation. Jag kom till en ny 
förening där ingen visste vem 
jag var. Jag blev tvungen att 
bevisa vad jag gick för. För-
hoppningsvis innebar det 
också att jag utvecklades som 
fotbollsspelare.

Vad är din personli-
ga målsättning inför årets 
säsong?

– Det är svårt att säga. Jag 
ska träna hårt, försöka utveck-
las och bli så bra som möj-
ligt.

Vad tror du om Ahlafors 
IF årgång 2008?

– Förhoppningsvis ska 

vi stabilisera oss i tvåan och 
slippa hålla till i den nedre re-
gionen av tabellen.

Det råder ingen tvekan 
om att Markus Hansson har 
potential att spela betyd-
ligt högre upp i seriesyste-
met. Hanssons tidigare trä-
nare i Floda, Teddy Olaus-
son, tillhör ledarstaben i IFK 
Göteborg och en del spekule-
rar i att Blåvitt kan komma att 
visa intresse för Ahlafors mitt-
backsstjärna vad det lider.

– Det är nog bara rykten 
och inget som jag funderar på. 
Givetvis har jag en önskan om 
att få spela så högt upp som 
möjligt då fotbollen utgör en 
väldigt viktig del av mitt liv, 
säger Markus Hansson.

Först ska han emellertid 
hjälpa Ahlafors IF till en ny 
framgångsrik säsong i division 
2 Västra Götaland.

MARKUS HANSSON
Ålder: 20.
Bor: Floda.
Familj: Mamma, pappa, och två 
bröder, tvillingbrorsan Tobias samt 
Christian, 26.
Yrke: Jag arbetar med akustik och 
buller.
Klubbar: Stenkullen GoIK, Floda BoIF, 
Ahlafors IF.
Position: Mittback.
Bästa tränare: Teddy Olausson.

Bästa spelare jag spelat ihop med: 
Joakim Söndergaard.
Favoritklubb: Blåvitt.
Världens bästa fotbollsspelare: 
Materazzi.
Om att få Gulddojan 2007: Extremt 
roligt och oväntat. Jag visste att 
man kunde få kurrar, men Gulddojan 
kände jag inte till. Det blev en rolig 
överraskning.

Ahlafors IF:s försvarsklippa Markus Hansson mottager ”Kurres Gulddoja 2007” som ett bevis 
på att han kan titulera sig kommunens bästa fotbollsspelare säsongen 2007. Priset överläm-
nades av Alekurirens chefredaktör, Per-Anders Klöversjö, i samband med Alecupen.

Foto: Allan Karlsson

Skoda Octavia

Lördag 12 januari kl 17  
Ale gymnasium

Surte IS vs 
Olofströms IBK

BÄRGNINGSTJÄNSTEN
presenterar

Ahlafors IF har redan hittat guldformen
– Tre cupsegrar av tre möjliga

Ahlafors IF, Alemästare 2007. Stående från vänster: Lennart Johansson, Ulf Pettersson, 
Markus Hansson, Rade Radovic, Peter Håkansson (tränare), Daniel Olsson, Anders Lund-
sten, Björn Sundblad. Sittande från vänster: Johan Elving, Jörgen Helgesson, Rikard Nylander, 
Henrik Andersson och Andreas Skånberg.                Foto: Allan Karlsson

Juryns motivering:Med en stabil och långa stunder felfri insats utgjorde han ryggraden i Ahlafors IF:s debutår i div 2. I luften och på marken har han rensat rent. Första säsongen i guls-vart kan bara belönas på ett sätt, därför tilldelas Markus Hansson Kurres Gulddoja 2007.

BOLLRÄDD
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Sport


