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HJÄLLBO. Kan inspi-
ration från Örgrytes 
anfallsstjärna – Sveri-
ges före detta anfallare 
–Marcus Allbäck hjälpa 
Ahlafors IF i år?

Det återstår att se.
Allbäck var i alla fall 

på plats när division 
två västra Götaland 
höll upptaktsmöte.

Gunnilse IF:s initiativ med 
upptaktsmöte inför seriestar-
ten i division två har blivit en 
trevlig tradition. De promi-
nenta gästerna har avlöst var-
andra. Tidigare UEFA-presi-
denten Lennart Johansson, 
Svenska Fotbollsförbundets 
Lars-Åke Lagrell och i år 
Marcus Allbäck. Det är tvek-
löst inspirerande för klub-
barna att gästa Hjällbovallen 
i april. En av årets huvudta-
lare var Leif Nilsson, vd för 
Göteborg & Co.

– Vi går en ny spännande 
fotbollssäsong till mötes. I 
Göteborg gläds vi åt en helt 
ny arena där vi bland annat 
kommer att få se U21-EM 
avgöras i juni. Arenorna är 
navet i Göteborg som eve-
nemangsstad, menade Leif 
Nilsson och rabblade sedan 

upp varje arrangemang, 
större fotbollsmatch, festival, 
konsert och utställning fram 

till årets slut – utan att läsa 
innantill!

– Det händer ju en del 

i Göteborg, så jag kan ha 
missat något men dubbel-
kolla gärna på vår hemsida, 
avslutade Leif Nilsson med 
ett gôtt leende.

Årets stora höjdare
U21-EM i fotboll blir en av 
årets stora höjdare. Turne-
ringens arrangörsskap delas 
mellan Malmö, Helsingborg, 
Halmstad och Göteborg. 
På Gunnilses hemmaplan, 
Hjällbovallen, kommer det 
spanska laget att träna.

– Det blir ett fint tillfälle 
att skaffa sig inspiration, 
se till att vara här någon av 
dagarna, uppmanade Gun-
nilses Curt Carlsson.

Upptaktsmötet i division 
två västra Götaland är ett 
tillfälle för klubbarna att lära 
känna varandra lite mer och få 
information om lagens status 
och förväntningar. Helt klart 
har flera av klubbarna satt 
ribban högt och siktar på 
att vara med i toppstriden. 
Jonsereds IF med exängeln 
Mikael Martinsson som ny 
tränare har laddat lite annor-
lunda och hoppas att de ska 
få önskvärd effekt.

– Vi har ägnat mycket tid 
av försäsongsträningen åt 
andra idrotter. Vi har spelat 
hockey, innebandy, handboll 
och även kört en del afri-
kansk dans. Ärligt talat, vi 
har ett riktigt bra hockeylag, 
sa Martinsson och skrattade.

– Målet är att vara med 
där framme, sen får vi se hur 
långt det räcker. Laget är 
ungt och spännande.

Serien innehåller många 

nya lag, då ett antal skå-
neklubbar har flyttat in 
efter den nya indelningen. 
Asmundstorp, Ramlösa 
Södra och Henke Larssons 
moderklubb Högaborg är 
sydlänningar som alla ser ut 
att bli att räkna med. Höga-
borg har ett samarbete med 
Helsingborgs IF och kan 
mycket väl få ta över ett antal 
spelare från den allsvenska 
klubben under säsongen. 
Bland de riktigt heta för-
handsfavoriterna nämns dock 
nykomlingen från Halmstad, 
Halmia.

– Vi tippar Gunnilse, 
Skärhamn och Halmia i topp 
tre, berättar AIF:s Jonatan 
Henriksson.

Starten viktig
Ahlafors gör sin tredje säsong 
i tvåan och har inte haft lätt 
för att övertyga under trä-
ningsmatcherna.

– Det betyder ingenting. 
Vi blir stegvis bättre och har 
haft lite otur med att inte ha 
kunnat spela med den tänkta 
startelvan i en enda match. 
Jag tror starten på årets serie 
blir viktig, säger assisterande 
tränaren, Michel Berntson 
Gonzales.

Marcus Allbäck som efter 
1-5 i premiären mot Gais av 
förklarliga skäl inte ville prata 
så mycket fotboll smålog 
när klubbarna diskuterade 
gemensamma problem inför 
seriestarten.

Bland annat var frågan 
om bortalaget nödvändigtvis 
behövde släpa med sig hand-
dukar uppe på tapeten.

– Det är charmiga frågor, 
men det är också sådant som 
får mig att förstå vilken nivå 
jag själv spelar på, sa Allbäck 
som jämte sin anfallsroll i 
ÖIS också är ambassadör för 
Göteborg under U21-EM.

Allbäck gästade upptaktsmötet
– Skånelag utmanar i division två västra Götaland

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Förstärkning? ÖIS imponerade förvisso inte i premiären mot GAIS, men Marcus Allbäck lär nog behålla den rödblå tröjan ett 
tag till. Johan Elving, Michel Berntson-Gonzales och Jonatan Henriksson gladde sig ändå åt den tillfälliga gästen i gulsvart.
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Vägbeskrivning till 
 LIFE Pree Sale butik

  vid brandstationen

  börja ditt nya aktiva liv

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 7 
april deltog 13 par. Medel var 125 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Karl-Eric Nilsson/Arnold Ivarsson   161
2. Ole J Jensen/Per Karlsson          153
3. Nils Lindström/Stig Christenson     150
4. Tage Jonsson/Torsten Johansson    142
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          141
6. Rolf Karlsson/Stig Johansson   138
7. Elsa Persson/Rickard Johansson     133
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Söndag 19 april kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors – Jonsered

Fredag 17 april kl 18.30
Nolängen

Nol - Sparta

FOTBOLL I ALE

Leif Nilsson, vd för Göteborg & Co, ser fram emot ett fantas-
tiskt evenemangsår i Göteborg.


