
NÖDINGE. Nolcu-
pen avgjordes för 31:a 
gången i helgen.

Inte mindre än 80 lag 
deltog i den populära 
inomhusturneringen för 
pojkar.

Likt en sannsaga 
fick arrangörsklubben 
ta hand om det sista 
vandringspriset.

Vandringspriset baseras på 
klubbarnas totala framgångar 
i Nolcupen. I fjol dominerade 
Ahlafors IF, i år Nol IK.

– Vi tog redan innan turne-
ringen beslut om att upphöra 
med vandringspriset, så just 
därför var det kul att vi kunde 
ta hem pokalen, säger Johan 
Andersson som tillsammans 
med Björn Wahlgren var cu-
pansvariga.

Efter tre dagars spel och 
155 matcher i Ale gymnasium 
fanns det skäl att pusta ut.

– Det tär på krafterna, 
men jösses vad roligt det är. 
Ett stort tack till alla som har 
hjälpt till, utan dessa generösa 
föräldrar hade det aldrig gått, 
säger Johan Andersson.

Nolcupen 2008 var skick-
ligt regisserad. I gruppen P11 
var Nol nära att nå finalen, 
men fick se sig besegrade av 
slutsegrarna från Bergsjön 

som vann över de blå med 3-
2 på straffar.

Revanschen skulle komma 
i gruppen för P13. I en tät och 
mycket rafflande final vann 
Nol IK3 till sist med minsta 
möjliga marginal, 1-0, över 
Skärhamns IK2.

– Det blev en minnes-
värd match med en fantastisk 
stämning på läktaren och en 
lagom dos dramatik, säger 
Johan Andersson och fort-
sätter:

– Vi är helnöjda med hela 
arrangemanget och förutom 
vandringspriset så slog vi nog 
rekord även i caféterian.

Det är inte minst viktigt 
för en liten fotbollsklubb.

Finalresultat:
P10:
Rannebergens IF2 – Bergsjön   4-2
P11
Bergsjön – Sjövalla FK1   3-0
P12
Floda BOIF – Trollhättans BOIS   0-4
P13
Skärhamns IK2 – Nol IK3  1-0
P14
IK Zenith – Sävedalens IF2   3-0
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Ingen kan Ahlafors IF:s his-
toria bättre än Gunnar An-
dersson. Ingen har ett större 
gulsvart hjärta än just denna 

gentleman. 1938 fick han sitt 
medlemskort, ett år försenat. 
Samma år upplevde han sin 
första A-lagsmatch med AIF.

– Det var mot Älvängens 
IK och det blev stryk med 6-
0, berättar Gunnar.

Även om Gunnar inte tar 
sig till Sjövallen lika lätt som 
tidigare, sviker inte minnet 
honom. Han kan Ahlafors 
förgångna på sina fem fing-
rar och skulle aldrig ta fel på 
ett minnesvärt år eller histo-
risk match.

Gunnar har haft alla tänk-
bara uppdrag i Ahlafors IF 
som man kan tänka sig. Kassör 
var han under åren 1953-64 
och sedan följde en epok som 
klubbmästare, 1965-73. Lägg 

därtill att han haft andra le-
daruppdrag föreningen.

– Tillsammans med Gösta 
Östberg var jag med och 
satte ihop vårt första pojklag 
1953. Då fanns inget seriespel 
på samma sätt som det gör nu. 
Det blev matcher mot Nol, 
Älvängen, Göta och Lilla 
Edet och mot Göteborgslag 
när tillfälle gavs.

Nu är Ahlafors IF mycket 
mer än bara fotboll och för 
Gunnar Andersson har för-
eningens dansbana alltid haft 
en stor plats i hjärtat. Otali-
ga är de gånger som Gunnar 
promenerat från hemmet på 
Varpstigen och upp till Furu-
lundsparken för att där bidra 
med såväl arbetskraft som 
anekdoter från svunna tider.

– Parken har betytt mycket 
för klubben genom åren. Från 
början var det bara en fyrkan-
tig rotunda som var belägen 
mellan granarna. Nu har vi en 
av de finaste folkparker som 
finns. Jag är verkligen glad 

att dansbanan byggdes upp 
igen efter den tragiska bran-
den för några år sedan, säger 
Gunnar.

Vilka artister är de 
bästa som har gästat Furu-
lundsparken?

– Sven-Olof Sandberg 
var en duktig sångare som 
uppträdde här efter kriget. 
Jag kommer också ihåg Olle 
Elthons orkester och Holm-
stedts orkester från Uddeval-
la. Edit Segerstedt var också 
toppen.

Då nämner han inte Sven-
Ingvars, Little-Gerhard, 
Snoddas och andra storheter 
som gästat AIF:s folkparksi-
dyll.

1968 valdes Gunnar An-
dersson till hedersmedlem i 
Ahlafors IF. Nu, 40 år senare, 
när föreningen fyller 95 år är 
Gunnar den självklara he-
dersgästen. Hans insatser för 
klubben kan inte nog fram-
hävas.

JONAS ANDERSSON

Ahlafors IF firar 95-årsjubileum
– Gunnar Andersson ser tillbaka på många minnesvärda händelser 

Gunnar Andersson har varit hedersmedlem i Ahlafors IF 
sedan 1968 och är givetvis en av de inbjudna gästerna när 
föreningen firar 95-årsjubileum på lördag. Här sitter Gunnar 
och tittar i gamla kassaböcker från svunna tider, som beva-
ras i den kista som 135 medlemmar och supportrar skänkte i 
samband med AIF:s 60-årsjubileum 1973.

GUNNARS BÄSTA
Gunnar Andersson listar här sina 
fem mest minnesvärda episoder 
under sin tid i klubben:
• Invigningen av Sjövallen 1934
• Byggandet av ishockeybanan 
1959
• Invigningen av det nya klubb-
huset 1953
• Dansbanans återuppbyggnad i 
Furulundsparken 2004
• När Ahlafors IF för första 
gången i klubbens historia tog 
steget upp i division 2 2006.

ALAFORS. Nu på lördag firar Ahlafors IF sitt 95-
årsjubileum.

En som varit föreningen trogen under en lång 
följd av år är Gunnar Andersson.

– Mitt bästa minne var när Sjövallen invigdes 
1934, säger den numera 86-årige hedersmedlem-
men.

Nol IK:s P-11 anförda av tvåmålsskytten, Emil Jovicevic, stupade efter stor dramatik med 
straffsparksläggning i semifinalen. Segrande Bergsjön vann även finalen.

Ahlafors P-10 kämpade tappert och väl i Nolcupen.
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