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LN-70 HC’s 
Säsongsavslutning 2008/2009

VAD BLIR ISHALLENS NAMN? 
ÄNTLIGEN AVSLÖJAS DET!

NAMNAVTÄCKNING Lördag kl 19:00 
Välkomna - Sponsorer  och  allmänhet!

Från kl 12.00 spelar ungdomslagen matcher

och kl 16.00 är det A-lagsmatch mellan

LN-70 HC  –  Vårgårda HC 
FRI ENTRÉ. 

Program hela lördagen den 7 mars kl 12 - 19.30

För utförligt program, se vår hemsida: www.ln70.se

Under dagen blir det Levande musik och Cafeterian är öppen, 
hamburgare, korv  och fi ka. Dessutom: Lotteri med fi na priser.

Vi vill passa på att framföra vårt varma tack till de företag och 
privatpersoner som stött oss  under  pågående  ishallsbygge,

ekonomiskt  eller  med  material, lånat ut verktyg & maskiner
eller  på  ett  handgripligt  sätt  bidragit  till  bygget.    Under
våren / sommaren kommer vi (alla är välkomna) färdigställa 

hallen för att inviga den till nästa säsongs start.

  TACK ALLA!

ALAFORS. Tre ledare 
från de egna leden har 
tagit över ansvaret för 
Ahlafors IF:s damseni-
orer.

Truppen består av ett 
40-tal tjejer i åldern 
15-34 år.

– Det ska bli riktigt 
roligt i år, säger Tommy 
Axelsson som utgör en 
del av tränartrion.

Skepplanda BTK har under 
en lång följd av år varit 
nummer ett inom damfot-
bollen i Ale kommun. Nu 
gör Ahlafors IF ett försök 
att höja kvalitén på sin seni-
orverksamhet. F16-laget har 
skrotats för att istället ge fler 
unga tjejer chansen att få 
spela seniorfotboll.

– Vi kommer att ha två lag 
igång i seriespel, Ahlafors 
IF i division 4 och Ahlafors 
BK i division 5. Vi kräver en 
lika seriös inställning hos de 
spelare som representerar 
division 5-laget, där gör vi 
ingen skillnad, säger Tommy 
Axelsson.

Utöver Tommy Axelsson 
består ledartrojkan av Peter 
Andersson och Jan Zackris-
son. Alla tre har ett förflutet 

som ungdomsledare i klub-
ben och när de fick frågan att 
ta över damlaget tvekade de 
aldrig.

– Nej, vi känner spelarna 
och klubben. Vi är entusi-
astiska inför det stundande 
allvaret, säger Peter Anders-

son.
Ahlafors trupp innehåller 

en rad talangfulla spelare. En 
av dem är Sandra Augusts-
son, född 1993, som fick sitt 
genombrott redan i fjol.

– Hon vann den interna 
skytteligan. Vi hoppas att 
hon ska fortsätta sin posi-
tiva utveckling, säger Peter 
Andersson.

En annan intressant spe-
lare är Sofie Axelsson som 
är året yngre än Sandra.

– Det är en jättetalang som 
vi tror kan blomma ut rejält i 
år, förklarar Axelsson.

För rutinen svarar Made-
leine Nielsen och en annan 
viktig nyckelspelare blir 
naturligtvis målvakten, Ann-
Sofie Johannesson.

– Ambitionen är att hamna 
topp tre i division 4. Övriga 
lag som vi tror kommer att 
tillhöra toppen är Torslanda, 

Lekstorp och Häcken, säger 
Axelsson.

Hur kommer AIF:s 
damer att uppträda i år?

– Det blir ett spel som 
bygger på snabba omställ-
ningar. Vi vill anfalla betyd-
ligt mer än vad man gjort de 
senaste åren, säger Axelsson.

Försäsongen betyder 
träning tre gånger i veckan 
med mycket kondition och 
fysövningar på programmet. 
Hittills har uppslutningen på 
Sjövallen varit mycket god.

– Vi är jättenöjda med 
den attityd som tjejerna visar 
upp. Kan vi fortsätta på den 
här inslagna vägen kan det 
bli ett riktigt roligt fotbollsår, 
avslutar Peter Andersson.

AIF:s damer visar bra attityd
– Nya tränartrion tror på ett roligt fotbollsår

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den nya tränartrion som har tagit över ansvaret för Ahlafors IF:s damlag. Från vänster 
Tommy Axelsson, Jan Zackrisson och Peter Andersson.

NOL. Denna säsong 
skall vi upp i 
”femman”! 

Ja, det hoppas 
verkligen bröderna 
Karlsson. 

Peter skall hålla i 
den så kallade ”slav-
piskan” medan lil-
lebror Mikael skall ta 
det tunga lasset som 
lagledare.

Förra säsongen stupade 
faktiskt Nol på mållinjen i 
det avgörande kvalet. Men 
nu är det andra tongångar 
i klubben, där samtliga är 
inställda på guld frampå 
höstkanten. Med den 
trupp som Nol redovisar 
är allt annat än serievinst 
ett stort misslyckande.

– Vi har samtliga spelare 
kvar från förra säsongen, 
omtalar tränare Peter 
Karlsson, som också 
redovisar några nyförvärv 

som han hoppas pockar på 
en plats i uppställningen.

Det är återvändarna 
Anders Isaksson, Rome-
landa, och Mikael Samu-
elsson, Älvängen. Vidare 
har klubben förstärkt med 
Pier Wigeborn, Överås, 
samt Robert Jigfeldt med 
förflutet i grannklubben 
Ahlafors IF. 

– Vi har en trupp på 
cirka 30 spelare och de 
flesta deltar med liv och 
lust på Nolängens fina 
grusunderlag, säger Peter.

Visst skulle det vara 
en dröm att vinna serien 
denna säsong då Noläng-
ens idrottsplats firar 25 år. 
En träningsmatch är redan 
avverkad denna säsong, då 
laget föll hedersamt med 
1-4 mot Ahlafors.

I år är det serieseger som gäller
– Nol IK har siktet inställt på guld

PÅ NOLÄNGEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Anders Isaksson, Pier Wigeborn och Robert Jigfeldt är 
tre nyförvärv som tränaren Peter Karlsson (t h) hoppas 
mycket på. I år ska Nol IK ta steget upp i ”femman”.

Foto: Allan Larson 

Träningsmatchandet är i full 
gång för de flesta aleklubbar. 
Ahlafors IF vann i lördags 
en uddamålsseger mot fjol-
årets division 2-motståndare, 
Annelunds IF. 2-1 (2-0) blev 
slutresultat på Bergsjövallens 
konstgräsplan.

– Den första halvtimmen 
var det bästa som vi har pre-
sterat hittills i år. Vi löpte in 
bakom deras backlinje och 
skapade en hel del farligheter, 
säger AIF-tränaren Ulf Pet-
tersson.

Tidigare i veckan hade AIF 
fått se sig besegrade av FC 
Trollhättan med klara 3-0, 
men mot Annelund var det 
betydligt piggare ben.

– Vi ligger långt framme i 
träningen, är fysiskt bra pre-
parerade. Nu är vi spellediga 
kommande helg för att sönda-
gen därpå ta oss an Lilla Edets 
IF på Starke Arvid i Ljung-
skile, säger Pettersson.

Konstateras bör att Chris-
tian Gunarson är tillbaka i 
laget efter skada. Han spelade 
en halvlek i lördags och fick 
gott betyg.

– ”Gurra” betyder mycket 
för oss, det är inget snack om 
den saken. Däremot har vår 
mittback Markus Hansson 
varit sjuk en del under försä-
songen och har bara kunnat 
spela en match (Warta). För-
hoppningsvis kan han köra för 
fullt snart igen, säger Ulf Pet-

tersson.
På Forsvallen debuterade 

Svante Larson, tidigare Ahla-
fors och Älvängen, när Skepp-
landa tog stryk med hela 0-5 
hemma mot Kode IF.

– Första halvtimmen gjorde 
vi det riktigt bra, men sedan 
tappade vi allt, summerade 
SBTK-tränaren Christer 
Lilja efter slutsignalen.

Älvängen vann årets första 
träningsmatch genom att 
bortaslå Järnbrott på Hedens 
konstgräs. ÄIK:s segersiffror 
skrevs till 3-1 efter mål av Per 
Ingvarsson, Andreas Blom-
gren och Magnus Lindgren.

– Kul att äntligen ha 
kommit igång, sade en nöjd 
tränare i Håkan Tidstrand, 
som ansåg att samtliga gjorde 
en bra insats.

JONAS ANDERSSON

Ahlafors vann mot Annelund
– Svante debuterade för SBTK

Svante Larson, ny i SBTK.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 24 
februari deltog 13 par. Medel var 120 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Nils Lindström/Stig Christenson    175
2. Elsa Persson/Rickard Johansson  162
3. Ingrid Andersson/Ronny Andersson   136
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          136
5. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson   133
6. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson  124
7. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson     122
8. Kjell Andersson/Rune Ögren      120
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- Älska handboll- Älska handboll

MMATCHERATCHER
ÄÄlvängens Kulturhus 8/lvängens Kulturhus 8/33

PP-98-98 kl 10.4 kl 10.400 Ale HF - AAle HF - Aranäsranäs
PP-9-977 kl 11. kl 11.3300 Ale HF -Ale HF - TorslandaTorslanda
PP-9-955 kl 12. kl 12.2200 Ale HF -Ale HF - TostaredTostared
FF-9-944 kl 13. kl 13.1100 Ale HF -Ale HF - BjurslättBjurslätt
PP--AA kl 14. kl 14.0000 Ale HF -Ale HF - SävehofSävehof

AAle Gymnasiumle Gymnasium 8/ 8/33

HHJJ kl 14.kl 14.0000

AAle HF -le HF - TidaholmTidaholm
DamDam div div 55 kl 15. kl 15.1155

AAle HF -le HF - BalticaBaltica
Matchsponsorer


