
ALAFORS. I lördags pre-
senterade Ahlafors IF 
en ny huvudtränare.

Det blir Christer 
Larsson, meriterad 
tränare och till yrket 
fotbollsinstruktör på 
Magnus Åbergsgymna-
siet i Trollhättan, som 
tar över.

– En fantastiskt 
inspirerande utmaning, 
säger Sjövallens nye 
general.

Äntligen kom så beskedet 
om vem som ska leda Ahla-
fors IF:s återtåg till division 
två. Christer Larsson som ti-
digare ledde Inlands IF från 
division fem till tre i början 
av 2000-talet tar över efter 

Ulf Pettersson och Thomas 
Hvenfeldt. På tisdag leder 
han sin första träning på Sjö-
vallen.

Vinnarkultur
– Jag hoppas gjuta mod i spe-
larna och återskapa en vin-
narkultur i laget. Åker man ur 
tvåan med så knapp marginal 
finns det helt klart förutsätt-
ningar att ta klivet upp igen. 
Vi ska sikta på den absolu-
ta tabelltoppen, säger Chris-
ter Larsson med ett litet för-
behåll.

– Att truppen förblir mer 
eller mindre intakt. Just under 
de här månaderna händer det 
ofta mycket, men jag hoppas 
att killarna vill vara med och 
vända blad, känna revansch-
lust och glädje över att sätta 

nya mål. I dagsläget vet jag 
väldigt lite om materialet, 
men det verkar vara mycket 
ambitiösa och seriösa killar.

Det är en tveklöst både 
meriterad och kunnig hu-
vudtränare som Ahlafors IF 
har knutit till sig. För Chris-
ter Larsson finns det nästan 
inget annat än fotboll. Han 
är numera fotbollsinstruktör 
på heltid, efter att ha läst in 
lärarbehörighet under tre år. 
Arbetsplatsen är idrottspro-
grammet på Magnus Åbergs-
gymnasiet i Trollhättan.

Drömjobb
– Ett drömjobb för en fot-
bollsälskare som mig. Jag tror 
jag har stor nytta av det i mitt 
tränarjobb också. Ungdomar 
möter jag dagligen och att ut-
veckla nya spelare är ju grun-
den i själva uppdraget, säger 
Christer Larsson.

Serieindelningen är inte 
klar än, men visst hoppas han 
på att gulsvarta AIF hamnar 
bland Trollhättelagen.

– Skoftebyn, IFK Trollhät-
tan, Mellerud och Åsebro har 
jag bra koll på, så det skulle 
vara en fördel, säger han och 
ser redan en seriefavorit i så 
fall.

– Skoftebyn har värvat oer-
hört tungt under flera år och 
måste därför räknas tillhöra 

kandidaterna till seriesegern, 
säger Christer Larsson.

Fyra gånger i veckan, varav 
ett stryketräningspass är vad 
som väntar Ahlafors senio-
rer.

– Jag kommer kanske köra 
lite hårdare än vad de är vana 
vid och därför är styrketrä-
ningen ett viktigt inslag. 
Spelarna måste vara musku-
lärt förberedda för att klara 
belastningen, säger Christer 
Larsson.

Han värnar om att lyfta 
upp unga spelare i seniormil-
jö tidigt. I Inlands IF fick han 
på nära håll följa Alexander 
Mellqvists resa till Allsvens-
kan och Örgryte IS.

– Han flyttade vi upp redan 
som 15-åring. Att utveckla ta-
langer är väldigt roligt.

På Sjövallen trivs Christer 
Larsson redan.

– Tidigare har jag bara sett 
arenan i kvällsmörker, idag 
var första gången i dagsljus 

och det var en skön känsla. 
Här ska vi kunna skapa något 
riktigt bra, säger en positiv 
Chriser Larsson.

Med tränarfrågan löst 
återstår "bara" att spika spe-
lartruppen. Klart är att Peter 
Kihlgren och Jonny Sten-
ström lämnar klubben. 
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 ”Inspirera till medvetna     
     val som leder till 
            ökad livskvalitet”

värde 249:-

Kom in i värmen
10-solkort

199:-

Ring och boka ditt     
     träningskort idag

Erbjudandet gäller tom 30/11-09

2990:-
Köp ditt Silverkort hos oss idag

Silverkort
Grupp- Styrke- Konditionsträning
12 månaders kontantkort, ord.pris 4548:-

 *Gäller ej Åbybadet,Majorna och Hisings backa 
Gäller endast nytecknande, erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden.

**Administrativ expeditionsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro

Få inspiration att börja ett nytt och aktivt liv 

Gratis är gott!
Köp något av våra

 autogiroavtal 
och få året ut gratis!

**

*

NY   Ale/Nol , 0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75 (Odinsgatan 6)

Gårda, 031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås, 031-331 10 90 (Storås Industrig. 20)

Kortedala, 031-48 99 50  (Dagjämningsg. 1) 

Långedrag, 031-29 98 88 (Redeg. 1)

Lerum, 0302-516 15 (Göteborgsv. 3)
Åbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Christer Larsson tar över AIF
– Gulsvart har fyndat en fotbollsinstruktör i Trollhättan

LYCKA TILL!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

CHRISTER LARSSON
Ålder: 48.
Bor: Trollhättan.
Familj: "Nej, jag lever själv så jag 
har tid för det här".
Yrke: Fotbollsinstruktör på idrotts-
programmet på Magnus Åbergsgym-
nasiet i Trollhättan.
Klubbar som tränare: Trollhättans 
FC, Inlands IF (2001-2005), Gauthiods 
damer i div 1 (2009).
Äter helst: "En köttbit och goda 
såser är jag svag för".

Favoritlag: I Sverige; IFK Göteborg. 
Internationellt: Aston Villa.
Ser helst på tv: "Dokumentärer om 
olika människoöden".
Gör mig glad: "När jag gör andra 
glada eller när man bidrar till att 
någon utvecklas positivt".
Skrämmer mig: "Egoism och själv-
upptagna människor".
Drömvärvning: "Att svara något 
annat än Zlatan vore fel".

Välkommen Christer Larsson! Ahlafors IF presenterade i lördags sin nya A-lagstränare och 
gulsvarts fynd i Trollhättan trivdes med allt han såg på Sjövallen.


