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ÄLVÄNGEN. I Älväng-
ens IK är det inte långt 
mellan skratt och gråt. 

Inför denna säsong  
har en det kommit en 
del  nytillskott, men 
samtidigt har några 
spelare försvunnit till 
andra klubbar.

Mittfältaren Per 
Ingvarsson har liksom 
äldre brodern Josef 
sällat sig till Konga-
hälla IK. Skepplanda 
BTK har kapat åt sig 
Ricardo Nancimento 
medan Svante Larson 
återvänt till Ahlafors IF 
för ledaruppdrag, och 
brodern Daniel har åter-
vänt till Vinninga AIF.

Bland de mer uppskattade in-

slagen är återbördade mittfäl-
taren Johan Karlsson efter 
sin ettåriga sejour i SBTK. I 
anfallet har laget fått ett prima 
tillskott i Ranko Stanic. En 
kille med bra krut i båda föt-
terna. I bortapremiären (2-
2 mot Göteborgs Studenter) 
ordnade Ranko till nätrassel 
vid båda ÄIK-målen.

Glädjande är att samtli-
ga ungdomar som prövades i 
startelvan förra säsongen nu 
har blivit sugna på A-lagsspel. 
Flera har redan  visat upp sina 
framfötter under försäsong-
ens träningsmatcher, bland 
annat killar som Markus Hed-
berg och Johan Parinder har 
fått göra ett antal inhopp.

Älvängen hoppas på en 
bättre vårsäsong än fjolår-
ets. Då hade laget ett dys-

tert facit med bottenplace-
ring vid några tillfällen. Spe-
ciellt några uddamålsförlus-
ter trasslade till det och vid 
några tillfällen rann motstån-
darna ganska enkelt igenom 
och nätade.

Försvaret ser starkare ut 
denna säsong där Jimmy 
Thörnkvist och Patrik Gen-
toft får dra det tyngsta lasset  
framför duktige målvakten 
Patrik Johnsson.  

Skogen och Kärra-Klare-
berg lär troligen bli lagen som 
kommer att slåss om topplat-
serna i division 5, medan ÄIK:
s ungdomar hoppas på en mit-
tenplats.

Ungt ÄÄIK hoppas påå 
en bättre vår
– Som ska räcka till en mittenplats

KOLL PÅ ÄIK
Allan Larson
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Jimmy Thörnkvist, en Jimmy Thörnkvist, en 
klippa i ÄIK-försvaret klippa i ÄIK-försvaret 
som kommer att få dra som kommer att få dra 
ett tungt lass den här ett tungt lass den här 
säsongen.säsongen.

ALAFORS. Sveriges 
största inomhustur-
nering ”Coca Cola & 
Landslagets Fair Play 
Trophy” är avgjord.

Guldet gick till Ahla-
fors Fria Skola, som 
vann finalen över Sku-
tehagen från Torslanda 
med 3-1.

– Eleverna har varit 
fantastiska och svarat 
för en verklig bragd, 
säger idrottslärare 
Stefan Horn.
I fredags bjöds det på glass 
och maränger till alla elever 
på Ahlafors Fria Skola. Anled-
ningen var att man ville fira 
det guld som skolans sjätte-
klassare lyckats erövra i Coca 
Cola Fair Play Trophy. 64 lag 
från Göteborg med omnejd 
ställde upp i inomhusturne-
ringen, som AFS alltså lyck-
ades vinna.

Två kvalsegrar krävdes för 
att ta sig vidare till slutspelet 
i Kärra. Ahlafors Fria Skola 
slog ut Kyrkbyskolan och 
Håltaskolan på sin väg fram 
till åttondelsfinalen mot Fu-
rulundsskolan från Partille.

I slutspelet var det 20-mi-

nutersmatcher som gällde, tio 
minuters inledande spel grab-
bar emellan och därefter tio 
minuter med enbart tjejer på 
planen.

– Åttondelsfinalen blev en 
verklig rysare. Det stod 0-
0 efter kill- och tjejmatchen 
vilket innebar straffläggning. 
Efter tio slagna straffar var 
ställningen 5-5 och tack vare 
slantsingling gick vi vidare till 
kvartsfinal, berättar Lotten 
Hvenfelt.

I kvartsfinalen mot Kärra-
skolan gick det betydligt enk-
lare, seger med 4-0. I semi-

finalen gjorde AFS processen 
kort med Ryaskolan, vinst 4-
1. Även i finalen mot Skuteha-
gen från Torslanda visade sig 
Ahlafors Fria Skola vara klart 
bäst. Segersiffrorna skrevs till 
3-1.

– Man kan inte annat än 
imponeras av de här killarna 
och tjejerna. De har svarat för 
en otroligt bra insats, avslutar 
rektor Ingvald Lindström.

Guld till Ahlafors Fria Skola
– Segrade i Coca Cola Fair Play Trophy

Sjätteklassarna från Ahlafors Fria Skola som bärgade guldet i 
Coca-Cola och Landslagets Fair Play Trophy – Sveriges störs-
ta inomhusturnering i fotboll.
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JONSERED. Ahlafors 
inledde säsongen med 
en intetsägande match 
borta mot Jonsered.

Det mållösa resulta-
tet speglade den krys-
tade tillställningen väl.

– En typisk premi-
ärmatch, summerade 
AIF:s årsfärske tränare 
Peter Håkansson.

Det blev en match med två 
olika sidor. I den första ägde 
Ahlafors IF bollen, men för-
mådde inte skapa några hetare 
målchanser, däremot var Jon-
sered giftiga när de väl gick 
till anfall. Oftast var det förre 
Alaforsspe-
laren Ga-
briel Alte-
mark-Van-
neryr som  
o r o a d e . 
” G a b b e ” 
ansågs av 
många som 
planens gigant och nog sved 
det hos gästande AIF att se de 
pigga stegen. Nåväl, det blev 
ingen utdelning för ”Gabbe” 
och rubriken om att ”släkten 
är värst” får vänta.

Efter paus var det ombyt-
ta roller. Ahlafors skapade ett 
antal riktigt bra måltillfällen. 
Michel Berntson-Gonza-
les var spelades fri i straff-
området, men läget försvann 
då avslutet dröjde. Nyförvär-
vet från IK Zenith, Christi-
an Berndtsson, hade en skarv 
som smet precis utanför stol-

pen. Bollen däremot ägdes till 
stora delar av hemmalaget.

– Det blev en kostig match-
bild i andra, men jag tycker 
ändå att vi hade kontroll och 
försvarsspelet var nästan fel-
fritt. Framåt finns det mer att 
önska. Vi tar inte de löpningar 
som vi måste göra för att spel-
systemet med 5-1 ska löna sig. 
Vi har en del att snacka om, sa 
Peter Håkansson.

Michel Berntson-Gonza-
les, piggast på det för dagen 
vitskrudade mittfältet, var 
inne på samma linje.

– Vi kör fast och kommer 
inte rätt i anfallsspelet. Det 
kändes som att vi borde ha 
vunnit den här matchen. Jag 

tycker vi är 
det bättre 
laget, men 
som sagt 
det stäm-
mer inte 
framåt.

I star-
telvan sak-

nades etablerade division två 
spelare som Christian Gu-
narson och nyförvärvet från 
Ytterby Peter Kihlgren. Båda 
byttes in en bit in i andra halv-
lek. Med tanke på att Ahlafors 
knappt vann en enda höjddu-
ell på mitten lär ”Gurra” vara 
given så fort konditionen har 
nått rätt nivå. 

Istället fick löftet, Johan 
Elving, chansen från start. 
Han hade precis som övriga 
mittfältare ett tufft uppdrag. 
De stora och välväxta man-
nanrna i Jonsered var svåra att 

komma till tals med. Elving 
fick inte läge att briljer med 
sin teknik.

Störst huvudbry för lag-
ledning bör kantspelet ha or-
sakat. Det var i det närmas-
te obefintligt. Rade Radovic 
som öst in mål under försä-
songen var totalt osynlig.

Fokus framåt
– Det känns ändå skönt att vi 
kan konstatera att försvars-
spelet fungerar. Nu kan vi 
lägga all fokus på anfallsspe-
let och även om vi gick mål-
lösa idag är det små detaljer 
som ska förändras för att vi 
ska triufmera. Just i den här 
matchen kan mycket ha suttit 
i huvudet. Det är premiär och 
vi är rädda för att förlora. Jag 
tyckte mig se en viss ängslan 
på plan, menade Håkansson.

Ensamme anfallaren, 
Daniel Olsson, var på väg 
igenom vid ett par tillfällen 
och skötte sig bra som target-
player. Däremot blev avstån-
det till de offensiva mittfältar-
na lite för långt. Som sagt, 
kanske en av detaljerna som 
måste förändras till hemma-
premiären på lördag mot Ut-
sikten.
Matchens kurrar AIF: Marcus Hansson 
3, David Forsman 2, Michel Berntson-
Gonzales 1.

"Krystat" för AIF

– Försvarsspelet felfritt, men tokkört framåt

Är alla medel tillåtna? Även krysstag? Rade Radovic fick inte spelet att stämma, men 
kampen gav han inte upp. Bilden speglar premiärmatchen i stort. Det känndes nämligen 
aningen krystat och matchen slutade med – ett kryss.
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FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, lörd 12/4
Jonsered – Ahlafors IF 0-0

Två ändringar i lördagens startelva
ALAFORS. Den mållösa 
matchen i premiären 
fick konsekvenser.

Tränare Peter 
Håkansson presenterar 
två nya mittfältare i 
hemmadebuten mot 
Utsikten.

Christian Gunarson 
fortsätter däremot på 
bänken.

Utsikten rankas som en av se-
riens på förhand svåraste upp-
gifter. Håkansson ser positivt 
på utmaningen.

– Vi gjorde en bra premiär, 
spelade stabilt men kom inte 

riktigt till framåt. Det har vi 
slipat på i veckan, så det ska bli 
roligt på lördag, säger Peter 
och tillägger:

– Utsikten är ett spelande 
lag som gillar att lira. Det tror 
jag passar oss. Vi ska självklart 
ha respekt efter deras 1-0 i 
premiären hemma mot duk-
tiga Varberg.

Tobias Embäck byter plats 
med Christian Berndtsson 
på högerkanten och på mit-
tenmitt får Peter Kilgren 
chansen istället för Johan 
Elving.

– Vi vill ha ännu fler löp-
ningar och både Kilen och 

Embäck har mycket spring i 
benen. Alla är värda en chans 
i den här konkurrensen.
Startelvan mot Utsikten.
Målvakt: Stefan Johansson.
Försvar: Jonny Stenström, Marcus 
Hansson, David Forsman, Henrik 
Andersson.
Mittfält: Rade Radovic, Peter Kilgren, 
Michel Berntson-Gonzales, Mattias 
Skånberg, Tobias Embäck.
Anfall: Daniel Olsson.
Bänken: Kalle Svensson, Christian 
Gunarson, Johan Elving, Rikard Nylan-
der.
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