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Lödöse 0520-66 00 10

Borås. Bohus. Kinna. Nybro.

Fredagen den 25/4
Lilla linkbingodagen

50.000 kr spelas ut kl. 14.00 och 19.00.

Lördagen den 26/4
Kundklubbsdagen

Bli medlem gratis i vår kundklubb idag så får du 
också vara med på årets roligaste bingodag.

Vi bjuder på kaffe & kaka hela dagen.

Allégatan 11 Bohus Centrum Duvgatan 4 Torget 1

www.idrottensbingo.se

Norwich gästar 
Sjövallen

Fint besök från brittiska öarna:

ALAFORS. Den engel-
ska ligaklubben, Nor-
wich, gästar Sjövallen i 
sommar.

Den strålande fot-
bollsnyheten leverera-
des sent på torsdags-
kvällen.

– Det är helt fantas-
tiskt, men det stäl-
ler också krav på oss 
som arrangör som jag 
hoppas vi kan leva upp 
till, säger Ahlafors IF:s 
ordförande, Thore Skån-
berg.
Att tacka nej var aldrig aktu-
ellt även om uppgiften att ta 
emot den brittiska storklub-
ben, Norwich, kommer att 
kräva blod, svett och tårar.

– Det finns möjligheter 
också. Marknadsför vi det här 
rätt och knyter upp rätt spon-
sorer kan det bli ett lyckosamt 
engagemang. Självklart klarar 
inte Ahlafors IF det här själva. 
Vi behöver hjälp av flera posi-
tiva krafter, men det tror jag vi 
får också. Det här är en fjäder 
i hatten för hela Ale, menar 
Thore Skånberg.

Bakgrunden är att Nor-
wich planerat in ett tränings-
läger i Kungsbacka och för-
utom Falkenberg letade klub-
ben ett lämpligt motstånd på 
division två nivå. Frågan ställ-
des till Ahlafors IF.

– Jag tror att arenan spe-
lade en nyckelroll. Sjövallen 
är något alldeles extra att visa 
upp. Den går inte ens de brit-
tiska krigarna obemärkt förbi, 
säger Skånberg.

Matchen ska spelas lördag 

den 19 juli, vilket inkräktade 
på hemmaspelarnas semes-
ter.

– De tvekade aldrig att av-
bryta den några dagar tidiga-
re för att istället kunna sparka 
Norwich på benen. Skämt å 
sido, det är klart att Ahlafors 
spelare vill springa in på Sjö-
vallen för att möta ett sådant 
motstånd. Det händer kanske 
en gång i livet, säger Skånberg 
och säger sig minnas när det 
senast var finfrämmat från de 
brittiska öarna på Sjövallen.

– Det var på mitten av 70-
talet och jag tror att jag sprang 
med flaggan då, men jag kan 
vara snett ute.

Vilka mötte ni då?
– Ja du, det var faktiskt 

Norwich den gången också...

Elitklubbarna, oavsett land, 
vet sin vikt i guld. Engelsmän-
nen kommer inte gratis.

– Nej, det finns en överens-
kommelse om ersättning och 
även entrépengen vill de ha 
en del av. Det är inga oskä-
liga summor, så med hjälp av 
fem sponsorer kan vi få bärig-
het i det här projektet, lovar 
Thore Skånberg.

Norwich är för tillfället 
mittenlag i den nästhögsta 
ligan, The Championship.

Thore Skånberg, nöjd ordförande i Ahlafors IF ser fram mot 
sommarens arrangemang då självaste Norwich kommer på 
besök.
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