
ALAFORS. Flera rutine-
rade spelare har tackat 
för sig och ersättarna 
är unga talanger.

Ahlafors IF:s tredje 
år i division två blir ett 
prövningens år.

Tryggt att gamle A-
lagstränaren, Ulf Pet-
tersson, är tillbaka vid 
rodret.

AIF rustar för fullt. Årets 
trupp är yngre än på många 
år och därför har det funnits 
en särskild inriktning på fys-
träning.

– Flera spelare såväl bland 
nya som de redan etablera-
de har ett stot behov av att 
bygga på sig lite muskler och 
att förbättra konditionen ett 
par snäpp, säger fystränaren 
Kjell Björstedt som har en 
nyckelroll så här års.

– Jag tycker det ser bra 
ut. Killarna är träningsvilli-
ga och vi har haft individu-
ella samtal med samtliga där 
vi har satt upp mål med vin-

terträningen, berättar Björs-
tedt och intygar att killarna 
gör framsteg.

På ledarsidan är rutinera-
de AIF-tränaren, Ulf Pet-
tersson, tillbaka som head-
coach. Till sin hjälp har han 
fjolårets assisterande tränare, 
Tomas Hvenfelt, och mitt-
fältaren Michel Berndtson-
Gonzales som fick benet av-
sparkat i fjol.

– Jag är väldigt intresserad 
av tränarjobbet och därför 
kombinerar jag rehabträ-
ningen med ledarskapet i AIF, 
säger Michel.

Truppen är förnärvarande 
30 spelare stor, vilket är både 
positivt och negativt. I tors-
dags när lokaltidningen var på 
besök höll skador och skidre-
sor några borta från träning-
en, men då fanns ändå 20 spe-
lare på plan.

– Det är positivt att vi 
aldrig står utan möjlighet 
att genomföra bra träning-
ar, men det finns självklart 
en gräns för hur många spe-

lare en trupp bör ha, menar 
Michel.

På försvarssidan är det väl-
beställt. Det vimlar av skickli-
ga backar, likaså finns det gott 
om mittfältare. Det är värre 
med konkurrensen framåt.

Vem ska göra mål?
– Det bryr vi oss inte om, 

bara någon gör det. Vi stir-
rar oss inte blinda på siffer-
kombinationer. Vi kanske 
kommer att spela utan an-
fallare, säger Michel med ett 
klurigt leende.

– Har vi elva skickliga fot-
bollsspelare på plan löser sig 
målskyttet, menar han.

På den punkten lägger AIF 
extra kraft i år.

– Vi pratar mycket fot-
boll. Vi vill att våra spelare 
ska tänka och spela intelli-
gent. De måste veta var, hur 
och varför de ska slå en viss 
boll, anser Michel.

Han medger att årets vin-
terträning är tuffare än tidi-
gare, men hårt arbete lönar 
sig i längden.

– Jag gillar citatet; "Det 
tar 20 år att slå igenom över 
en natt". Det måste få göra 
ont om du har ett mål som 
du vill nå.

Han verkar stortrivas i 
rollen som ledare, men när 
det saknas en spelare ute på 
plan är han inte sen att dra 
på sig en väst.

– Akta foten, du vet hur 
skör du är, skämtar lokaltid-
ningens utsände.

Michel ler och rusar ut. 

Någon minut senare ser vi 
ett motlägg där den ena spe-
laren är just Michel Berndt-
son-Gonzales. Huvudträna-
ren, Ulf Pettersson, tar sig 
för pannan.

– Han är inte klok!
Fyra matcher senare är det 

final och segerskytten heter 
självfallet – Michel Bernt-
son-Gonzales.

Är inte du skadad?
– Jo, men jag tränar på. Jag 

kommer att spela i år, frågan 
är bara när, svarar Michel och 
plötsligt fick AIF klart med 
ett nyförvärv som kan avgöra 
klubbens öde i tvåan.

Målet vaktas av Andre-
as Skånberg som stod drygt 
hälften av matcherna i fjol, då 
han konkurrerade med Stefan 
Johansson.

– Det här är vad jag har 
drömt om. Att vara förste-
målvakt känns kanon. Försva-
ret ser ut att bli råstarkt i år, 
säger Skånberg som bakom 
sig har Markus Bengtsson, 
15.

–En ung talang som har 
varit i Gais några år och nu 
är tillbaka hos oss. Kan han 
utvecklas på samma sätt som 
Andreas Skånberg har gjort 
de senaste åren kommer vi 
ha två kanonmålvakter, säger 
Ulf Pettersson.

Årets serie innehåller 
många lag från södra Sveri-

ge. AIF bävar inte för resor-
na. Det bör däremot övriga 
lag göra.

– Det ska bli ett "helvete" 
att komma till Sjövallen i år, 
understryker Michel Bernt-
son-Gonzales.

Träningsmatchandet bör-
jade i lördags borta mot di-
vision ett laget Oddevold. 
Det blev förlust med 4-0. 
AIF fick sin målvakt, Andre-
as Skånberg, frilägesutvisad i 
första halvlek. Backen Rikard 
Nylander tvingades ersät-
ta. Närmast på tur står Nol, 
Warta och FC Trollhättan.
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NYGÅRD. Sedan allian-
sen mellan Lösöse BK 
och Nygårds IF star-
tades för ett par år 
sedan, har allt klaffat 
efter uppgjorda planer.

Nu är kombinatio-
nen full av tillförsikt 
inför årets fotbolls-
säsong.

Med nye tränaren, 
Torben Christiansen, 
tidigare Åsebro, är 
man i gång med olika 
aktiviteter.

– Vi är cirka 20-25  man vid 
varje träningskväll och då 
har jag inte räknat våra ju-
niorer, säger en optimistisk 
Torben Christiansen. 

Detta är siffror som 
många klubbar i högre di-
visioner knappast kan re-
dovisa. 

Flera dugliga nyförvärv 
har skrivit på för Lödöse/
Nygård. Från Lilla Edet 
kommer Christian An-
dersson och Tobias Carls-
son medan Inlands IF bidrar 
med Tobias Kaldeby. Från 
Älvängens IK kommer 
Mikael Andersson.

Samtliga spelare finns 
kvar från 2008. Flera av 
dessa var med och kämpa-
de i den övre halvan av di-
vision 5.

– Vi räknar med cirka 30 
man och det behövs verkli-
gen både för reservlag och 
eventuella skador, förklarar 

Torben.
Före seriepremiären, 

som blir borta mot Långa-
red den 26 april, är ett fler-
tal träningsmatcher inboka-
de: Hjärtum (21/2), Inland 
(28/2), Östadskulle (8/3, 
troligen plast i Sollebrunn), 
14/3 Södra Härene (14/3), 
15/3Brålanda (15/3), 28/3 
Trollhättans IF (28/3).

2-5 april bär det i väg till 
Norre Sundby i Danmark 
på ett träningsläger.

– Sedan får vi hoppas att 
laget är väl förberett inför 
kommande uppgifter, av-
slutar Torben Christian-
sen.

Lödöse/Nygård hoppas på en bra säsong
– Tränare Christiansen optimistisk
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Lödöse/Nygårds tränare, Torben Christiansen, tillsammans med de båda nyförvärven 
från Lilla Edets IF, Christian Andersson och Tobias Carlsson.         Foto: Allan Larson 
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AHLAFORS IF
Serie: Tredje året i division två 
västra Götaland.
Förluster: Mattias Skånberg, 
Daniel Olsson, Stefan Johansson, 
Rade Radovic., .
Nya: Nemanja Stanisic, IFK Gbg, 
Erik Häggström, Nol, Andres 
Colombo, GAIS .
Nyckelspelare: Markus Hansson, 
Christian Gunarson.
Tränare: Ulf Pettersson, Tomas 
Hvenfeldt, Michel Berntson-Gon-
zales. Kjell Björstedt, fys, Stefan 
Johansson, målvaktstränare. Len-
nart Johansson, material.

Andreas Skånberg Andreas Skånberg 
är i år given som för-är i år given som för-
stemålvakt i Ahla-stemålvakt i Ahla-
fors IF. En uppgift fors IF. En uppgift 
han definitivt är han definitivt är 
mogen för.mogen för.

Markus Samuelsson, junior-
målvakt, som tränar med A-
laget.

Nyckelspelaren Christian 
Gunarson är skadefri.

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – Nordpoolen 30-18 (12-8)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 8, 
Peter Welin 5, Fredrik Johansson 
4, Marcus Hylander 3, Jonas Ahl-
berg 3, Michael Forsberg 2, Henrik 
Karlsson 2, Fredrik Berggren, Erik 
Johansson, Anton Thunberg. Mat-
chens kurrar: Erik Johansson 2, 
Fredrik Johansson 1.  

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra

Alingsås 15 136 26
Önnerediterna 15 98 26
ÖHK Göteborg 15 51 23
Ale HF 16 19 16
Banér 14 -6 16
Särökometerna 14 32 14
Rya 15 -30 14
Nordpoolen 15 -17 12
Fjärås 14 -63 10
Torslanda 15 -121 5
Bjurslätt 14 -99 0

Erik Johansson, Ales för-
svarsjätte mot Nordpoolen.

ÄLVÄNGEN. Ale HF tog 
sin andra raka skalp 
kort tid.

Nordpoolen raderades 
ut i klartext, 30-18.

Försvarsspelet var 
nästan felfritt och 
nyckeln till segern.

Hemma i Älvängens kultur-
hus är Ale HF svårbemästra-
de. Det visade laget ånyo då 
Nordpoolen kom på besök. 
Erik Johansson var mannen 
för kvällen. Ett fenomenalt 
försvarsarbete gav gästerna 
panik. Framåt gick det mesta 
vägen för hemmalaget. No-
terbart var att mer än hälften 
av Ales mål gjordes av spelare 
som ännu inte fyllt 20.

Nästa söndag har Ale 
ett gyllene tillfälle att äta 
ikapp lite på topplagen, då 
ÖHK Göteborgs rutinera-
de mannar väntar på borta-
plan. Orkar  Ales ungdomar 
springa ifrån handbollspensi-
onärerna?
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