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– Vi har fått möjlighet att 
ta över Bingohallens före 
detta lokaler. Vi har varit 
rejält trångbodda och nu får 
vi en yta som är nästan dub-
belt så stor, cirka 500 kva-
dratmeter.

Blir det någon invig-
ningsfest?

– Ja, vi kommer att ha 
öppet hus för allmänheten 
nu på lördag. Bettan Anders-
son, ordförande i Svenska 

Boxningsförbundet, gästar 
oss precis som Roddy Ben-
jaminsson, känd som Hero 
i tv-serien Gladiatorerna. 
Vår huvudtränare Shadrac 
Odhiambo finns naturligt-
vis också på plats.

Hur många medlemmar 
har föreningen?

– Vi är 110 aktiva med-
lemmar, de flesta ungdomar 
i åldern 15-20 år.

Några framtidsvisioner 

för de nya lokalerna?
– Vår ambition är att 

fylla lokalen med diver-
se olika aktiviteter och inte 
bara sådant som har med trä-
ning att göra. Förhoppning-
en är bland annat att komma 
igång med ett ungdomscafé 
på helgerna.

Lycka till!
– Tack!

JONAS ANDRSSON

...Jean Altun i Ale Boxning & Atlet Club.

Hallå där...

Ni byter lokaler i Bohus Centrum, varför?

NOL. Ales bästa fot-
bollsspelare säsongen 
2008 heter Mattias 
Skånberg.

I torsdags fick han 
mottaga Kurres Guld-
doja.

Samtidigt bekräftar 
han att A-lagsfotbollen 
i Ahlafors IF är över för 
hans del.

En av Ales allra främsta fot-
bollsspelare de senaste säsong-
erna, den outtröttlige mittfäl-
taren Mattias Skånberg, lägger 
av. Beslutet är oåterkalleligt. 
Spel i division två går inte att 
kombinera med familj och ett 
liv som egen företagare. Hans 
sista säsong blev dock en av 
hans bästa och Alekurirens jury 
hade inte svårt att hitta vem som 
skulle få ta emot Kurres Guld-
doja 2008.

– Fantastiskt kul. Jag är 
hedrad, säger en ödmjuk Mat-
tias Skånberg när lokaltidning-
en överlämnar utmärkelsen på 
Shell i Nol som han driver sedan 
ett antal år tillbaka.

En lång fotbollskarriär är 
över och även om han i Ale är 
mest förknippad med Ahlafors 
IF:s framgångar så har merpar-
ten av tiden tillbringats i Ytter-
by IS.

– Jag gick dit redan som 11-
åring. Det var vännerna som 
drog och Ytterby var en bra 
klubb att utvecklas i, berättar 
Mattias.

Det blev totalt 13 A-lagssä-
songer, de fem sista i moder-
klubben AIF.

– Det har varit en rolig resa. 
Jag kom tillbaka när klubben låg 
i femman och sen bar det iväg. 
Avancemanget till division två, 

där vi besegrade Floda borta i 
kvalet är en av karriärens höj-
dare, säger Mattias och ser inte 
alls ut som att vilja sluta sparka 
boll.

Saknar tjôtet
– Det beslutet har inte varit svårt. 
Fotbollen känner jag inget sug 
efter längre, men tjötet i om-
klädningsrummet saknar jag.

Helt utan fotboll blir inte 
livet i framtiden heller. Mattias 
tänker spela med Ahlafors IF:s 
C-lag.

– Om inte annat så för att 
hålla mig i form. Jag dyker 
säkert upp på någon A-lagsträ-
ning också i vår.

Hur många gånger har 
Ulf Pettersson (AIF:s träna-
re) ringt och försökt övertala 
dig att fortsätta?

– Ringt? Han kommer hit 
varje dag, säger Mattias och 
skrattar.

Till skillnad från många 

andra tror han inte att hans 
avhopp kommer att påverka 
lagets prestation.

– Det finns många yngre som 
kommer att fylla ut min plats. 
Truppen har mycket talang och 
är utvecklingsbar. Jag hoppas att 
Michel (Berndtsson-Gonza-
les) kommer tillbaka i gammal 
god form efter benbrottet. Han 
och ”Gurra” (Christian Gu-
narson) blir självklart väldigt 
viktiga i år, menar Mattias.

Specialträning
Han ser tillbaka på en säsong 
som såg ut att bli tveksam för 
hans egen del. En krånglande 
rygg gav honom svåra smärtor. 
Mattias specialtränade under 
vintern och lyckades övervin-
na krämporna. Det blev spel i 
samtliga matcher utom en då 
han var avstängd.

– Det gick knackigt i mitten, 
men vände ordentligt på 
hösten. Plötsligt fick vi stolpe 
in och med ett större självför-
troende var alla tveksamheter 
borta. Årets bästa insats gjorde 
vi borta mot Mellerud som 
vi aldrig tidigare hade tagit 
poäng mot. Vi var uträknade 
av alla, men gjorde en heroisk 
insats, minns Mattias.

En heroisk insats beskriver 
även en fotbollskarriär som 
precis har tagit slut. Tyvärr.

Röster om Skånberg:Röster om Skånberg:
”Intelligent spelare med stort hjärta 
och stora lungor. En önskespelare för 
alla tränare.”

Peter Håkansson
tränare 2008

”En unik tävlingsmänniska med en 
sagolik vinnarskalle. Hatar att förlora, 
den tjurigaste att möta efter en 
förlust. Glädjespridare och en ledarge-
stalt som alla lyssnar till.”

Ulf Pettersson
tränare i AIF 2003-2006 
och är nu tillbaka i rollen

Gulddojan 2008 till Mattias Skånberg
– Men nu lägger han skorna på hyllan

Mattias Skånberg utsågs till Ales bästa fotbollsspelare 2008 och belönades med Kurres 
Gulddoja 2008. Nu lägger han dock skorna på hyllan. AIF får klara sig utan sin stora mitt-
fältsstrateg.

MATTIAS SKÅNBERG
Ålder: 31
Familj: Gift med Monica och barnen 
Alma, 5, och Stina, 2.
Yrke: Egen företagare (Shell i Nol)
Moderklubb: Ahlafors IF
Andra klubbar: Ytterby IS
Position: Mittfält, centralt eller 
kant.

Bästa medspelare i karriären: 
Thomas Hvenfeldt.
Bästa tränare: Thomas Lasu.
Bästa motspelare: ”Oj, den var 
svår. Vi mötte både Ljungskile och 
GAIS med Ytterby. De måste haft 
någon bra…”

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

- Älska handboll- Älska handboll

VILL DU OCKSÅVILL DU OCKSÅ
SPELA HANDBOLL?SPELA HANDBOLL?
VI HAR VERKSAMHET FÖRVI HAR VERKSAMHET FÖR ALLAALLA ÅLDRAR ÅLDRAR
FÖR MER INFO RING:FÖR MER INFO RING:
Håkan 0706-254 992  F+P födda -00 + -01, P -97 + -98
Stefan 0708-289 070  Pojkar -99
Fredrik  0706-877 490  Flickor -97 + -98
Kjell 0708-188 571  Pojkar -96
Mikael  0704-499 510  Pojkar -95
Rickard  0704-320 048  Flickor -94 + -95+ -96
För information om övriga lag besök vår hemsida:
 www.klubben.se/alehf eller ring Kent 0704-385258.

MATCHER
Älvängens Kulturhus • 21 januari
kl 18.00 A-pojk Ale HF – Frölunda
kl 19.00 D-Junior Ale HF – Kroppskultur
kl 20.15 H Div 6 Ale HF – Partille
Älvängens Kulturhus • 22 januari
kl 20.30 Herr div 3

ALE HF - ÖNNERED

HANDBOLL
Damer - Division 4 Västra
Rya HF - Nödinge SK: 8-11
Målskyttar: Elina Mathiasson 5, Jes-
sica Petersson 3, Caroline Karlsson 
2, Sara Andreasson 1.
Kurrar: Idah Hessfelt 2, Elina Mathi-
asson 1.
Rya HF - Ale HF 25-33
Målskyttar:  Fredrik Berggren 6, 
Anton Thunberg 5, Joacim Samuels-
son 5, Marcus Persson 4, Martin 
Ohlsson 4, Fredrik Johansson 4, 
Mikael Forsberg 3, Erik Johansson 2.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 14 
januari deltog 11 par. Medel var 80 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           101
2. Elsa Persson/Rickard Johansson   98
3. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   92
4. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson   84
5. Göte Olsson/Raimo Penttilä        83

ALE BOXNINGALE BOXNING & & ATLET CLUBATLET CLUB 

ÖPPET HUS
24/1 kl 14 i våra nya lokaler (f.d. Idrottens Bingo)

RODDY BENJAMINSSON 

”HERO”
från GLADIATORERNA

föreläser om kost & träning

Uppvärmningsträning med 
SHADRACH ODHIAMBO

OS-truppen 1980-1984, VM-brons 1982 i München

NY SÄSONG
STARTAR 26 JANUARI
Kom med och anmäl dig!

www.aleforum.se
Bohus Centrum


