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ALAFORS. Tre segrar av 
fyra möjliga under för-
säsongens inledning.

Årsfärske AIF-träna-
ren, Peter Håkansson, 
har mycket positivt att 
berätta om.

– Jag gillar drivet. 
Killarna kör på i 90 
minuter även om det 
tar emot.

Ahlafors IF förbereder sig 
inför sitt andra år i division 
två västra Götaland. Försä-
songen har varit minst sagt 
lyckosam. Inomhus tog laget 
tre av tre möjliga cupguld. 
Utomhus har Ahlafors IF 
tvålat dit Velebit med 5-0, 
Inland med 8-1 och senast 
seriekollegan Lärje-Angered 
med imponerande 4-0. Enda 
plumpen kom i lördags, då 
hårt satsande IK Kongahälla 
vann grusmötet på Sjövallen 
med uddamålet.

– Det var ett sömnpiller, åt-
minstone i första halvlek. Kil-
larna rycker upp sig efter sid-
bytet, men det är ingen bra 
match. Fast det är ju omöjligt 
att vinna hela 
tiden när vi går 
runt på 30 spe-
lare, förklarar 
Peter Håkans-
son.

Tittar man 
på de två lagen 
som mönstrades i helgen så 
påminde uppställningen mot 
Lärje-Angered mer om en 
tänkt startelva än vad som spe-
lade mot Kongahälla.

När börjar du matcha ett 
planerat A-lag?

– Bra fråga. Jag har fått pro-

blem, eftersom samtliga spe-
lare som får chansen impon-
rar oavsett vilken position de 
spelar på. Det är angenäma 
bekymmer, men också väldigt 
svårt, svarar Håkansson.

Den 12:e april är det se-
riepremiär borta mot Jonse-
red, som har förstärkt trup-
pen med Ahlafors IF:s Ga-
briel Altemark-Vanneryr. 
Med andra ord är det bara 
knappa fem veckor kvar. På 
den tiden ska elva av 30 tänk-
bara spelare bilda en startupp-
ställning.

– I grunden är det positivt 
med en så jämn trupp, men 
snart måste vi försöka spela 
ihop ett lag. Just nu försö-
ker jag ta bit för bit och tittar 
på olika kombinationer som 
mittbackar och innermittfält, 
säger Håkansson utan att av-
slöja några namn.

Given duo
När det gäller mittbackar har 
AIF testat fyra olika kombi-
nationer i träningsmatcherna. 
Marcus Hansson och David 
Forsman förefaller ändå vara 

den givna 
duon.

– Det 
är två bra 
mittback-
ar. David 
var riktigt 
duktig mot 

Lärje, men både Jonathan 
Henriksson och Rikard Ny-
lander har visat att de känner 
sig hemma i positionen.

Mot Inland och Kongahäl-
la har Emrik Eklund gjort 
comeback som defensiv mitt-
fältare.

– Det kändes i benen 
idag, men jag har inte upp-
levt tempot i matcherna som 
något större problem, konsta-
terade Emrik efter förlusten i 
lördags.

Tränare Håkansson är inte 
förvånad.

– Han har en bra fysik i 
grunden, men i vissa situatio-
ner syns det att han inte har 
spelat på ett tag. Sedan såg 
det ut som att han mattades 
i andra halvlek. Styrkan med 
Emrik är att han är använd-
bar och aldrig gör ett dåligt 
jobb.

Nyförvärv
Det är tveklöst ett starkt ny-
förvärv som AIF plockat fram 
ur rockärmen. Ett annat ess 
som Håkansson ännu inte har 
fått stifta bekantskap med är 
Christian Gunarson.

– Jag får väl se honom som 

ett nyförvärv när han är klar 
för spel. Tyvärr har han haft 
ryggsmärtor och har kommit 
efter med träningen. Nu får 
det ta den tid som krävs. Vad 
jag har förstått så är Gunar-
son en given fältherre och det 
ska bli en upplevelse att få se 
honom. Än så länge har jag 
inte tänkt på honom när jag 
skissar på mittfältet. Det är 
omöjligt, eftersom jag knappt 
har sett honom spela, säger 
Håkansson rakt.

Lärje-Angered som spelar 
i samma serie som Ahlafors 
hängde med hyggligt i en 
halvlek sedan tog gulsvart 
över. 

– Fysiskt verkar vi stå oss 
mycket bra och det har varit 
en av målsättningarna i år. 
Vi maler ner Lärje. Vårt driv 
knäcker dem och samarbe-
tet mellan Michel Berntson 
Gonzales och Rade Radovic 

var framgångsrikt, säger Hå-
kansson som valde att testa 
Rade som toppforward i delar 
av matchen.

Även om AIF:s nye träna-
re än så länge avstår från att 
värdera spelare kan han inte 
låta bli att omnämna Rade Ra-
dovic.

– Han gör tre mål på Lärje-
Angered, varav ett på straff, 
övriga är spelmål. Sex mål på 
två matcher hittills. Han är i 
en hysterisk målform och ser 
riktigt vass ut. 

Att säga något annat vore 
förstås tjänstefel.

Imponerat har också ny-
förvärven Christian Bernts-
son och Johnny Stenström 
gjort.
 

Daniel Olsson trollade ute på kanten och det finfina inlägget letade sig fram till Christian Berntsson som kunde reducera 
Kongahällas ledning till 1-2, som också blev slutresultatet.

"Jag gillar 
drivet"

FOTBOLL
Träningsmatcher
Ahlafors IF – Kongahälla 1-2 (0-1)
Lärje-Angered – Ahlafors IF 0-4 (0-1)

AIF-tränaren, Peter Håkansson 
positiv trots att den förlustfria 
sviten bröts

Information hittar du på:

www.klubben.se/alehf

Sponsorer

MATCH

Herr kl 13.30 

Ale HF - Baltichov
Vill du spela handboll? Det gör du hos oss!

Kent: 0704-385258 • Christian 0708-499 500
www.klubben.se/alehf

- Älska handboll- Älska handboll

Ale Gymnasium 
söndag 9/3:

Thomas Hvenfeldt 
klar för AIF

ÄLVÄNGEN. Den publik 
som valde att uppleva 
Midhages ungdomscup i 
fotboll tillsammans med 
Lödöse BK i Älväng-
ens Kulturhus, ångrar 
säkert inte besöket. 

Här fick man under 
dagarna tre känna 
trycket då flickor och 
pojkar kämpade om 
varje boll som hamnade 
i eller på utsidan mål-
buren. 

Hela 71 lag från 
15 olika klubbar var 
anmälda. 

Från Lödöse deltog 17 lag, 
sedan följde Älvängens IK 
14, Ahlafors IF 8, medan Lilla 
Edet, Skepplanda och Åsaka 
mönstrade 5 lag. I pojkklassen 
deltog 8-13 år medans flick-
orna mönstrade 9-13. Från 
Kungsbacka i söder till Troll-
hättan i norr deltog flera lag 
och från andra sidan älven 

fanns Kongahälla och Her-
mansby med pojklag.

Både kvinnliga och manli-
ga ledare var fyllda av energi 
och såg till att deras adepter 
var peppade och taggade inför 
varje match. Några föräldrar 
längtade redan till nästa år då 
deras ungdomar fått lite mera 

kött på benen.
– Det är verkligen glädjan-

de att höra olika kommenta-
rer från nöjda och tacksamma 
ledare, sade LBK:s Mikael 
Lundberg.

– Då är det ännu mer sti-
mulerande att jobba med 
dessa cuper. Det bästa var att 

vi flyttade hit till Älvängen, 
då hallen är mer lämpad och 
dessutom mer trivsam för be-
sökarna.

Kämparglöden stor i Midhage Cup

Två ÄIK-lag gick till final i pojkar 13 år. Här tillsammans med 
ledarna Magnus Petersson, Jonas Malm och Behdad Assadi.

Kul med fotboll tycker dessa 
nioåriga tjejer från Älvängen 
och Lilla Edet.

NÖJD ÅSKÅDARE
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

Thomas Hvenfeldt blir 
assisterande tränare till 
Peter Håkansson i Ahlafors 
IF. Det bestämdes under 
onsdagskvällen och det var 
en mycket nöjd ordföran-
de som lokaltidningen fick 
tag på.

– Thomas namn dök upp 
tidigt. Han har den erfa-
renhet som vi behöver och 
kommer självklart att bli ett 
utmärkt komplement till 
Peter, säger Thore Skån-
berg.

Hvenfeldt har en diger 
meritlista med spel i bland 
annat IFK Göteborg och 
Gais. På senare år har han 
tränat Ytterby IS och senast 
Skepplanda BTK.

SETT TVÅ AV FYRA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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