
ALAFORS. Ulf Petters-
son tar över Ahlafors 
IF.

Ales division två 
klubb laddar som bäst 
inför kommande 
säsong.

– Vi måste förstärka 
med en målvakt och en 
forward. Hur vi ska 
ersätta Mattias Skån-
berg har jag inte räknat 
ut, det är väl mer eller 
mindre omöjligt, säger 
AIF:s nye tränare.
I fjol presenterades Peter 
Håkansson och Ulf Petters-
son som A-lagsansvariga. På 
grund av sjukdom valde Pet-
tersson att hoppa av tidigt. 
Nu är han tillbaka pigg och 
kry – och jättesugen på fot-
boll.

– Det här är det roligas-
te jag vet, så det är klart att 
få chansen att leda Ahlafors 
i division två känns väldigt 
stimulerande, motiverar han 
beslutet.

AIF gjorde under Peter 
Håkanssons ledning i år sin 
bästa säsong någonsin, men 
av olika anledningar valde 
succétränaren att tacka för 
sig.

– Jag har en bra dialog med 
Peter och jag känner ett stöd 
hos honom. Det var tråkigt 

för klubben att han inte ville 
fortsätta, säger Pettersson.

En som fortsätter är dä-
remot assiterande tränaren, 
Tomas Hvenfeldt.

Viktig pusselbit
– Det var en viktig pusselbit. 
Få i den här kommunen har 
en liknande erfarenhet av elit-
fotboll. Hans sätt att hantera 
försvarspelet var guld värt för 
laget i år och kommer själv-
fallet att vara det även nästa 
säsong, säger Pettersson.

Vad kommer du själv att 
tillföra AIF?

– Jag kommer att försö-
ka stärka gruppen. Så många 
som möjligt ska vara enga-
gerade i besluten. På papp-
ret är jag huvudtränare, men 
de avgörande besluten tar 
vi tillsammans i ledarstaben 
som självklart för en aktiv 
dialog med spelarna. Jag är 
mycket för att lyssna, förkla-
rar Pettersson som var med 
och förde upp laget till tvåan 
ihop med Jonas Andersson. 
Han hade också delat ledar-
skap under ett par säsonger 
med Mattias Skånberg.

Hans filosofi är offensivt 
lagd.

– Jag är egentligen inte 
alls intresserad av försvars-
spel, men det sköter ju Tomas 
om så det blir nog bra. Det 
är anfallsspelet jag brinner 

för. Hur vi kommer att for-
mera oss avgörs när truppen 
är spikad, först då vet vi vilka 
spelare som finns tillgängli-
ga.

Fönstret för övergång-
ar öppnar 15 november, 
då gäller det att vara med i 
huggsexan om attraktiva ny-
förvärv.

Tänker förstärka
– Vi behöver förstärka trup-
pen. Vår målvakt Stefan Jo-
hansson slutar liksom an-
fallaren Daniel Olsson och 
de måste ersättas. Hur vi 
ska kompensera förlusten av 
Mattias Skånberg har jag inte 
en aning om, men vis av er-
farenhet brukar andra spe-
lare växa med uppgiften. Vi 
har flera unga lirare i truppen 
som kan ta ett par steg till i 
sin utveckling, säger Petters-
son som redan vet vilka spe-
lare som är guld värda i trup-
pen.

– Christian Gunarson 
är äntligen skadefri och har 
betydligt mer att ge än vad 
han visade i år. En annan 
nyckelspelare är mittbacken 
Markus Hansson som do-
minerat i den gulsvarta tröjan 
från dag ett. Han kan bli hur 
bra som helst, menar Petters-
son.

Det finns också utveck-
lingspotential i truppen.

– Titta på Johan Elving 
och Peter Antonsson som 
båda har utvecklats positivt i 
år. Det finns fler som kan ta 
samma kliv.

Hårdkörning
Nu väntar hårdkörning i 
vinter under fystränaren, 
Kjell Björstedts vingar.

– Vi är helt överens om att 
en god kondition och fysik 
tar många poäng i division 
två. Det blir tuffare än ti-
digare och det har spelarna 
själva önskat. De vet att en del 
matcher avgörs redan i vinter. 
Truppen är oerhört tränings-
villig så vi har alla förutsätt-
ningar att komma väl förbe-
redda inför avsparken i vår.
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NÖDINGE. Lustgården 
sopade rent när Ale Fri-
tids årliga höstlovstur-
nering i innebandy gick 
av stapeln.

Inget kunde stoppa 
Bohusskolans duktiga 
elever.

– Skönt att få 
revansch efter fjolårets 
två snöpliga finalför-
luster, konstaterade 
fritidsledaren Andreas 
Holmgren belåtet.

Sportlovet bjuder på fot-
bollsturnering fritidsgårdar-
na emellan och höstlovet på 
innebandyturnering. Det har 
blivit till en tradition i Ale 
kommun. 

Lokaltidningen fanns på 
plats när finalspelet ägde rum 

i Ale gymnasium förra onsda-
gen. Killarnas guldkamp blev 
den mest dramatiska. Älv-
gården från Aroseniusskolan 
såg ut att nå ett oavgjort re-
sultat mot Lustgården, men 
med bara 24 sekunder kvar 
att spela föll avgörandet. 2-3 
till Bohusskolans elever och 
stort jubel.

I tjejfinalen blev det inte 
alls lika spännande. Här var 
Lustgården numret större än 
Lillen (Alafors), som fick se 
sig besegrade med klara 4-0.

– Vi har duktiga killar och 
tjejer som både spelar inne-
bandy och bandy på sin fritid, 
förklarar Andreas Holm-
gren.

Det fanns således dubbel 
anledning för Lustgården att 
fira i onsdags.

JONAS ANDERSSON

Dubbla guld till Lustgården

Lustgården tog dubbla guld när Ale Fritids innebandyturne-
ring avgjordes i Ale gymnasium förra onsdagen.

Leoresa Haklji och Alexander Bergbacka visar stolt upp po-
kalerna som Lustgården i Bohus förärades med efter onsda-
gens framgångar i Ale gymnasium. 

Nödinge SK pojkar -98 
samlades förra fredagen för 
att åka på första handbolls-
turneringen med övernatt-
ning. Vi stack iväg till Ska-
devi Cup i Skövde för att 
spela handboll och ha himla 
kul tillsammans, fjorton tio-
åringar och tre ledare. 

Väl framme, checkade vi 
in på ”hotellet” Nordman-
naskolan, fixade till våra 
sängar och bytte om till 
matchställ. Första matchen 
spelades mot HK Country, 
vinst med 7-3. Sedan H-43, 
en uddamålsförlust 3-4. Sist 
på fredagskvällen kämpade 
vi tappert mot IFK Tumba 
som tog sig ända till A-final, 
förlust 2-4. Efter välbehöv-
lig dusch (ja, tioåringar kan 
svettas) var det en hel del 
bus, span och annat hemligt 
på förläggningen.

Första matchen
Lördag, trötta men glada 
grabbar vaknade vid åtta. 
Efter frukost och frisyrfix 
vandrade vi till Helenahal-
len för de två sista grupp-
spelsmatcherna. Fösta mat-
chen spelades mot IFK 
Skövde HK 2 (gruppvinna-
re). En otrolig insats från 
alla i laget, allt stämde. Vinst 
med 5-3. Sedan tog vi Skara 
HK med storm, vinst igen 
5-1. 

Efter välbehövlig middag 
och dusch fixade killar-
na till sig och inväntade ut-
lovad överraskning. Från 
vår sponsor Jonas hade vi 

fått en hel del lördagsgo-
dis och dricka, vilket jubel. 
Grabbarna bjöd på godis 
till höger och vänster och 
gjorde sig populära blad tje-
jerna. 

Tidigt i säng var det be-
stämt, då vi skulle upp med 
tuppen för semifinal i B-
slutspel på söndagen. Jag 
(Lisa) kan intyga att det är 
svårt att få fjorton lyckliga, 
glada, uppspelta och över-
trötta tioåringar att varva 
ner och somna, men det 
gick till slut.

Semifinal
Söndag morgon, nervösa 
grabbar packar sina väskor, 
pyser ut luft ur luftmadras-
ser och försöker få ner sov-
säckar i alldeles för små 
påsar. Lite frukost klarar 
laget att få i sig och sedan 
går vi återigen till Helena-
hallen. Semifinalen i B-slut-
spel mot IFK Skövde HK 
var en rysare. ”Våra” grab-
bar slet i försvaret, mål-
vakten tog en straff och vi 
nätade två bollar men det 
räckte tyvärr inte ända fram. 
Resan tog slut, förlust med 
2-4.

Summering: Vilka grab-
bar, jag är stolt över fram-
gångarna och lagets förmå-
ga att ta motgångar, med allt 
vad det innebär hos tioåri-
ga handbollskillar. Vi ledare 
ser fram emot nästa cup till-
sammans.

Mats, Östen och Lisa

Nödinge SK svarade för en stark insats på Skadevi Cup när 
man lyckades ta sig till semifinal i B-slutspelet.

Stark insats av NSK Stark insats av NSK 
P-98 på Skadevi CupP-98 på Skadevi Cup

Ulf Pettersson tar över AIF

Ulf Pettersson blir ny träna-
re i Ahlafors IF.
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P98 Ale HF – Aranäs Handboll 10.40

P96 Ale HF – Kärra 11.30

A-pojk Ale HF – Önnered 12.20
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