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NYGÅRD. Åke Anders-
son slutar som vakt-
mästare på Alevi 
Idrottsplats.

I nästan 23 år har 
Nygårds IF fått ta del 
av hans tjänster.

– Jag gör min sista 
arbetsdag den 31 
augusti, sedan väntar 
pension, säger Åke som 
fyller 65 år senare i 
höst.

Alevi har varit Åke Anders-
sons andra hem under en lång 
följd av år. Allting har dock ett 
slut och för Åke är det bara 
några dagar kvar innan livet 
som glad pensionär tar vid.

– Jag har ingen aning vad 
jag ska göra, det får framtiden 
utvisa, säger Åke när Aleku-
riren träffar honom på NIF:
s kansli.

Det var den 2 januari 1986 
som Åke började sin anställ-
ning som vaktmästare på 
Alevi. Dessförinnan hade han 
kört lastbil under tio års tid 
hos Rune Johansson.

– Jag fick problem med 
nacke och rygg. Jag var sjuk-
skriven i omgångar och min 
läkare rekommenderade mig 
att söka ett annat jobb. Al-
ternativet var att bli sjukpen-
sionär, men det var inget jag 

ville. Det lät hårt vid 43 års 
ålder, säger Åke.

Av en ren händelse sökte 
Nygårds IF en vaktmästare, 
vilket Arbetsförmedlingen 
också påtalade för Åke.

– Jag berättade aldrig att 
jag var involverad i klubben. 
Jag fick jobbet och sedan har 
det rullat på.

Vad har varit bäst med 
vaktmästaryrket på Alevi?

– Du bestämmer själv vad 
och när saker ska göras. Det 
innebär en viss frihet. Jag ser 
det som ett serviceyrke. Vissa 
dagar får man jobba både till 
sex och sju på kvällen beroen-
de på om det är saker som ska 
ordnas inför en match. Andra 
dagar är det lugnare och då 
kan du kompensera den tiden 
som du jobbat över, säger Åke 
och fortsätter:

– Det har varit både en 
för- och nackdel att bo nära 
idrottsplatsen. Man har haft 
ständig jour.

När Åke Andersson bör-
jade sin tjänstgöring på Alevi 
var gräsplanerna inget att 
skryta med. Nu är såväl hu-
vudarenan som B-planen i ut-
märkt skick.

– Jag har tillåtits experi-
mentera med gräs, grus och 
jord under årens lopp. Jag har 
fått fria händer och lärt mig 
en hel del om hur gräsplaner 

bör skötas.
Klubbhuset har växt och 

blivit större, en nödvändig 
investering enligt Åke An-
dersson.

– Föreningen avsatte 
pengar under många år för att 
kunna bygga till klubbhuset. 

Resultatet blev väldigt bra.
Parallellt med vaktmäs-

tarjobbet har Åke Andersson 
även fungerat som ledare i 
föreningen. Epitetet eldsjäl 
tål att användas.

– Nu har jag dock ingen 
ledarroll kvar. Den karriären 

har jag lagt bakom mig, säger 
Åke Andersson.

Alevi kommer han emel-
lertid att besöka regelbundet 
även i fortsättningen, men 
då som åskådare när A-laget 
spelar match.

– Jo, det kan jag inte låta 

bli. Fotbollen och Nygårds IF 
ligger mig fortfarande varmt 
om hjärtat, avslutar Åke An-
dersson.

Nygårds IF:s trotjänare tackar för sig
– Nu går Åke Andersson i pension

Augusti ut arbetar Åke Andersson, sedan väntar pension för Nygårds IF:s trotjänare.

PÅ ALEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Här ser ni ett gäng glada gossar i Team Nippon som tog 
hem segern i årets upplaga av Skepplanda BTK:s korpcup 
på Forsvallen. Den prestigefyllda fotbollsturneringen gick 
av stapeln på traditionsenligt vis helgen efter midsommar. 
Team Nippon, bestående av gamla SBTK-profiler, vann guld 
efter att ha finalbesegrat Heros Pojkar. 

Team Nippon vann guld 
i Skepplanda Öppna

Onsdag 27 augusti kl 
18.30

Skogsvallen
FC Ale – Åsaka

Torsdag 28 augusti kl 
18.30

Jennylund
Bohus – Säve

Torsdag 28 augusti kl 
18.30

Surte IP
Surte – Sparta

Fredag 29 augusti kl 
18.30

Vimmervi
Nödinge – 

Latino United

Söndag 31 augusti kl 
16.00

Gläntevi
Alvhem – Essunga

FOTBOLL I ALE

ÄLVÄNGEN. Älvängen 
tog sin första hemma-
poäng på Älvevi för 
säsongen. 

Detta genom att 
lugga serietvåan Guld-
heden i en match som 
slutade 1-1.

Hemmamålet fixade 
återvändaren Per Ing-
varsson.

Trots att fem ordinarie sakna-
des i ÄIK gjorde laget en stark 
första period. Då kom också 
ledningsmålet genom Kong-
ahällalånet, Per Ingvarsson. 
Han prickade in bollen vid 
ena stolpen efter bra förarbe-
te av Raid Yoel. Hemmalaget 
hade ytterligare ett par vassa 
målchanser men gästernas 
målvakt, Hans Ekdahl, var 
duktig vid dessa tillfällen.

Efter paus verkade ÄIK  
bevaka sin ledning och trots 
att gästerna tog över hela 

tillställningen höll hemma-
försvaret tätt tills dryga kvar-
ten återstod. Då fick Mathi-
as Holmberg chansen på en 
stolpretur och 1-1.

Trots att ÄIK blev hårt 
pressade i slutperioden höll 
det på att hända saker fram-
för gästernas målbur. Det var 
ett par sologenombrott som 
höll på att resultera, men 
skotten tog tyvärr ovanför 
målramen.

Storväxte ÄIK-målvakten, 
Patrik Jonsson, fick verkli-
gen visa vad en duktig bur-
väktare kan prestera. Både 
markskott och bollar i luften 
var han fint med och plock-
ade. Utan tvekan hemmala-
gets främste.

Blombuketten från Ber-
gendahls tilldelades Per Ing-
varsson.

Ingvarsson fixade första hemmapoängen
– ÄIK kryssade mot Guldheden

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Per Invarsson (vit tröja) blev ÄIK:s målskytt. Här i kamp 
med en sittande motståndare.

Foto: Allan Larson

SBTK-tränaren Stig Pers-
son hade all anledning att 

vara belåten efter den fot-
bollslektion som Trollhätte-

gästerna och publiken runt 
Forsvallen bjöds.

– Det är en fröjd att se tje-
jerna spela fotboll nu. Jag tror 
vi hade 25 målchanser. Vi är 
oerhört anfallsglada och va-
rierar vårt spel på ett fantas-
tiskt sätt, summerade Persson 
efter matchen.

– Jag vet inte riktigt vad 

som har hänt. I våras när vi 
mötte Skof-
tebyn och 
vann så var 
det stentufft. 
Idag fanns 
det bara ett 
lag på planen. 
Skoftebyn skapade ingen-
ting och inte ens målet var 

en riktig chans. Det var ett 
motlägg där 
bollen gick i 
en båge över 
vår målvakt, 
säger Pers-
son.

Skepplan-
da har utan tvekan ett talang-
fullt lag som med all sannolik-

het kan hävda sig väl i ”tvåan”. 
På tretton matcher har SBTK 
tagit full pott och målskillna-
den 61-6 skvallrar lite grann 
om alelagets överlägsenhet.

Det är hög tid att lägga in 
champagnen på kylning. Till 
helgen är det nämligen dags 
att fira seriesegern!

JONAS ANDERSSON

SBTK utklassningsvann mot Skoftebyn
– Och firar seriesegern till helgen

FOTBOLL
Damer div 3 Västergötland södra
Skepplanda - Skoftebyn 7-1

SKEPPLANDA. Skepplanda BTK:s damer fortsätter 
att ånga på.

I fredags blev det storseger hemma mot Skofte-
byns IF.

Nu skall det till ett under om SBTK ska missa 
seriesegern och avancemang till division två.

www.alekuriren.se


