
ALAFORS. Hittills obe-
segrade Lilla Edets IF, 
nykomling i division tre, 
fick sig en lektion av 
Ahlafors IF.

Tvåmålssegern (2-0) 
för den gulsvarta divi-
sion två klubben var 
rättvis.

– Inget snack, de är 
två mål bättre än oss, 
säger LEIF:s tränare, 
Jonas Andersson.
Ahlafors IF har sitt genrep 
på lördag (5 april) borta mot 
Gunnilse, men redan i tors-
dagskväll fick laget bekän-

na färg. Nyblivna division tre 
klubben, Lilla Edets IF, med 
Ahlaforsbekanta tränarduon 
Jonas Andersson och Stefan
Berndtsson, bjöd hårt mot-
stånd på Sjövallens grus.

– Skönt att se glöden hos 
killarna idag. De var inte nära 
att ge kompisarna, "Pinnen" 
och "Berra", chansen till seger. 
Det var full fart från avspark 
och det tog lite tid innan LEIF 
kom in i matchen, säger Ahla-
fors IF:s assisterande tränare, 
Thomas Hvenfelt.

Kollegan i den rödblå dres-
sen höll med.

– Vi gör inte mål på de chan-

ser vi får och då vinner du inte 
mot lag på den här nivån. I 
början hängde vi inte med, 
men i andra halvlek stod vi upp 
bättre. Sedan beror det säkert 
också på att Ahlafors gick ner 
i intensitet och tempo. De spe-
lade av matchen och bjöd oss 
inte på särskilt mycket, säger 
Jonas Andersson.

Förlusten mot Ahlafors var 
LEIF:s första i år. Nu väntar 
träningsläger i Helsingborg 
och genrep.

Ahlafors IF mönstrade en 
till stora delar sannolik star-
telva.

–Det vet man aldrig... Det 
är ytterligare fyra till fem spe-
lare som konkurrerar på allvar, 
säger Thomas Hvenfelt.

Orosmolnet för AIF är att 
lagkaptenen, Mattias Skån-
berg, skadade ryggen i sam-
band med träningslägret i 
Danmark för en vecka sedan.

– Det känns bättre för varje 
dag, men ändå inte bra. Jag ska 
testa lite försiktigt nästa vecka. 
Det är svårt att säga vad det är 
och hur lång konvalescensen 

blir, säger Mattias till lokal-
tidningen.

Han liksom en tämligen stor 
publik runt Sjövallens grus fick 
se ett ramstarkt hemmaförsvar 
där Marcus Hansson och
David Forsman ser omutliga 
ut i mitten. Stefan Johansson
höll nollan i sin tredje match 
för året och har hittills bara 
släppt in ett mål.

– Jag tycker också att 
Michel Berntson-Gonzales
skötte sig bra i Skånbergs po-
sition som defensiv mittfälta-
re. Daniel Olsson var pigg på 
topp och Christian Gunar-
son visar att han är på gång, 
summerade Thomas Hvenfelt 
sina intryck.

Förutom Skånberg har Jo-
nathan Henriksson ådragit 
sig en knäskada som kan hålla 
honom borta en tid. Målvakten 
Andreas Skånberg vilar, men 
är snart fit for fight.

Förhoppningsvis går vi mot 
en gulsvart vår.

PER-ANDERS 
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Lördagen den 12 april avgörs 
SM i trial på Klevebergsba-
nan, som är belägen ovanför 
Fågeldammarna i Surte. Det 
är fem år sedan som Ale Trial 
Klubb senast ansvarade för 
SM-tävlingar. 

Första start kommer att 
vara klockan tio och sedan 
pågår tävlandet fram till 
klockan fyra på eftermidda-
gen då prisutdelning väntar. 
Ett 40-tal åkare har hittills 
anmält sitt intresse, men fler 
deltagare är att vänta.

De klasser som kommer att 
avgöras på lördag är: SM, U-
SM, J-SM, 80 cc-cup, Ladies 
Elit, Ladies A, A-cup samt B-
cup.

JONAS ANDERSSON

KURSER & UTBILDNINGAR
Ett tema-block från RIKSMEDIA 019-611 35 00

Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke
Tel: 031-724 66 04, 724 66 08, 724 66 09, 724 66 60

www.molnlyckeakademierna.se

Fr.o.m hösten 2008 anordnar 
KY-akademierna i Mölnlycke 

sju stycken kvalificerade 
yrkesutbildningar:

Internationella affärer
EN UTBILDNING PÅ MASTERNIVÅ

Två terminer, 40 KY-poäng

•
Teknisk försäljning och marknadsföring

Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Marknadsföring och försäljning

Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Säkerhetssystem

PERSONELLA, MEKANISKA OCH ELEKTRONISKA SKYDD
Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Risk management
Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Internationell logistik
MED INRIKTNING FLYGFRAKT

Fyra terminer, 80 KY-poäng

•
Personal- och löneadministration

Fyra terminer, 80 KY-poäng

Trafiklärare
Roligt, spännande och utvecklande!

På endast tre terminer, delvis på distans, kan du lära dig 
ett yrke som ger dig utmärkta möjligheter till jobb!
Tannbergsskolan i Lycksele ordnar din utbildning i triv-
sam miljö med bra kommunikationer och billigt boende!

Kursstart 2008-08-18.   Sista ansökningsdag 2008-04-30

Mer info på www.tannberg.lycksele.se/trl
Telefon 0950-169 34, 070-670 26 35 
Mail tannbergs.skolan@str.se

Välkommen!

KUNSKAP SOM INSPIRERAR!
Allmän kurs Grund- och gymnasieskola

Särskild kurs Folkhälsolinje, Vävkurs heltid/distans, 
Personlig assistans, LäraMera-kurs
Sommarkurser Målarkurs, Keramik, Skrivarkurs, Vävning, 

Taktil massage, Broderi, Bindningslära

Öppet Hus den 19 april kl 10-14

Sista ansökningsdag den 15 maj

Telefon 033-23 68 00   
www.fristads.fhsk.se     e-post: exp@fristads.fhsk.se

KURSER & UTBILDNINGAR
Ett tema-block från RIKSMEDIA 019-611 35 00

Vill du spela handboll?
Hos oss är alla välkomna!

Sponsor:

- Älska handboll- Älska handboll

Flickor födda 96, 95, 94
ring Ewa: 0704-360290

Pojkar födda 96
ring Kjell: 0708-188571

Pojkar födda 95 
ring Mikael 0704-498510

Pojkar & fl ickor födda 00-97 
Ring Håkan: 0706-254992 

www.klubben.se/alehf

BRIDGE
Vid partävlingen på Gläntevi i Alvhem 
den 1 april deltog 11 par. Medel var 80 
poäng och följande par placerade sig 
över medel:
 1. Kåge Samuels./Arnold Ivarsson 102 
 2. Lilly Karlbom/Elsa Persson         89 
     Ole J Jensen/Per-Sture Wanneblad          
 4. Sune Johans./Karl-Eric Nilsson  88 
 5. Rune Ögren/Stig Christenson     85 
    Tage Jonsson./Torsten Johansson

Träningsfotboll
Ahlafors IF – Lilla Edets IF 2-0 (2-0)
Mål AIF: Christian Gunarson, Rade 
Radovic.

FOTBOLL

Lördag 12 april arrangeras 
SM-tävlingar i trial på Kleve-
bergsbanan i Surte.

Arkivbild: Jonas Andersson

SM i 
trial i 
Surte

Träningsmatch med riktig glöd

Christian Gunarson är tillbaka lagom till seriespelet. Än 
saknas lite tempo och kondition, men i luften visade "Gurra" 
att han redan regerar.

– Ahlafors IF satte Lilla Edets IF – och vännerna – på plats


