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Verksamheten 
är miljödiplomerad

En saga är över eller 
låt oss säga att det åt-
minstone är dags 

att vända blad. Åshöjden...
förlåt, Ahalfors IF, menar 
jag, får för första gången 
sedan 2001 ta ett kliv nedåt i 
seriesystemet. Resan från di-
vision sex tog slut efter tre 
år i tvåan. Det är fortfaran-
de en mycket imponeran-
de prestation, men kraven 
på klubbarna och lagen i de 
bättre serierna tenderar att 
bli allt tuffare. Ett av skälen 
till att Ahlafors IF nu får ta 
ett steg tillbaka är att för-
utsättningarna att konkur-
rera på allvar egentligen 
aldrig har funnits – och de 
finns inte imorgon heller. I 
Ale kommun finns nämligen 
inte en enda konstgräsplan. 
För att hänga med i utveck-
lingen krävs att kunna erbju-
da fotbollsträning året runt.

Ett annat skäl till degrade-
ring är att bränslet alltid tar 
slut någonstans. Den i fot-
bollssammanhang lilla klub-
ben, Ahlafors IF, har länge 
levt på entusiasm som främ-
sta drivmedel. Det kan man 
göra under en begränsad tid. 
Till sist tröttnar alla. När 
den stimulans som alla har 
känt i och med framgång-
arna uteblir slocknar lågan. 
Att kriga för sin existens är 
inte lika roligt som att vara 
på väg uppåt. Den rakets-
nabba resan genom seriesys-
temet som Ahlafors IF har 

gjort har också frestat på. 
Organisationen har i prin-
cip varit densamma som när 
man vann division sex för 
sju år sedan. Lasset att dra 
är dock betydligt tyngre i 
tvåan. Ett fåtal eldsjälar har 
försökt, men i sanningens 
namn ska väl sägas att en 
föreningsverksamhet strax 
under elitnivå kräver mer 
än så.

Så när klubben nu tvingas 
vända blad kan det också bli 
läge att stanna upp, begrun-
da vad som har hänt, lära av 
erfarenheterna och lägga en 
ny stabil plattform för att stå 
bättre rustad när tåget går 
nästa gång.

För oss fotbollsälskare 
är det naturligtvis en stor 
motgång när Ahlafors nu 
får lämna finrummet, men 
klubben är fortfarande kvar 
på en mycket anständig 
nivå. Division tre hade fram 
till för några år sedan varit 
en utopi för Aleklubbar-
na. Nu ser vi det nästan som 
ett misslyckande och det 
får vi nog sluta göra. Sjö-
vallen kommer fortfaran-
de vara den enda platsen 
där det erbjuds ett seri-
öst utbud. Övriga Alelag 
får ursäkta, men skillna-
den mellan att se ett lag i 
division två eller tre med 
lag i femman och sexan 
är hårresande. I division 
sex är det inte ens säkert 
att alla kan kasta inkast...

Nästa år kommer vara 
Ahlafors IF:s första på 
många år där inga yttre krav 
kommer att prägla klubben. 
Förväntningarna på stor-
dåd är borta. Nu är vi tillba-
ka där varje seger kommer 
att kännas som en fram-
gång. Då är det läge för AIF 
att ägna tid åt organisatio-
nen, se över kärnverksam-
heten och fundera kring vad 
som egentligen är målet. Att 
man har kämpat med alla till 
buds stående medel för att 
hänga kvar i tvåan är själv-
klart. Sport bygger på att 
anta utmaningar och det har 
Ahlafors IF gjort, men di-
vision två kanske inte är 
rätt nivå just nu. I framti-
den kommer säkert en ny 
generation som vill göra ett 
försök och då kommer klub-
ben – stärkt av erfarenheter 
– säkert att vara redo.

AIF får vända blad
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Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 

747 ex, 45 000 läsare. Storupplaga i 

hela Lilla Edet kommun, sista veckan 

varje månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
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Per-Anders Klöversjö

LINGON - BLÅBÄR - POTATIS
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor.

Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- och tranbärs-
sylt (60% bärhalt). Endast svenska bär. Säljes från 

lastbil VARJE LÖRDAG fr 8/8 till 19/9:
Nol intill Shell (Tudor) 13.30, Älvängen vid 

vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. 

0708-26 61 34 
(Ingen förbeställning) 

ANBYTAR-
TRÄFF

i Skepplanda Hembygdsgård

Lördag 10 oktober
kl. 10.00-13.00
Ta med dig din släktforskning

- upptäck gemensamma förfäder

Medlemmar såväl som icke 
medlemmar hälsas välkomna!

Ale behöver DIG!
Kandidera till vår lista!

Anmäl dig på: rekrytering@ale.nu

telefon: 0303-74 88 49

www.ale.nu

Vi utbildar dig

Onsdagen den 14 oktober 2009 kl. 1500

i Surte församlingshem. OBS! Platsen.

MÅNADS-
TRÄFF

Välkomna!

Öppet mån-fre 10-18, Lör10-15 Sön 11-15
Östra v. 19, Ladan Vänersborg.

TYGLADAN
Ljuslyktor  • Klädtyger
Nya höstkollektionen: 

- gardiner, paneler och metervaror

Nytt parti möbeltyg 50 kr/m

Catering Mat 
& Människor

gg

Allt du behöver för festen
eller annan sammankomst

Bufféer, smörgåstårtor m.m.
Restaurang Noblessen 

EKA Bohus • 031-58 71 81
ing-marie.brander@iss-fs.se

pelletsoutlet.nu


