
ALAFORS. Han gick ner 
7 kg inför årets säsong.

Den hårda träningen 
gav resultat.

Andreas Skånberg 
var inte bara målvakt 
i Ahlafors IF – han var 
dessutom Alefotbol-
lens överlägset bäste 
spelare.

Som han spelade! Andre-
as Skånbergs första säsong 
som ordinarie förstemålvakt 
i Ahlafors IF var magnifik. 
Med pondus och stort mod 
antog han utmaningen. Fot-
bollsåret borde kännas som 
en framgångssaga.

– Nej, jag är en lagspela-
re och vi åkte ur tvåan för 
att vi inte var tillräckligt bra. 
Vi vann inte de matcher och 
tog inte de poäng som kräv-
des, suckar Andreas.

Säsongsavslutningen borta 
mot Jonsered är ett nattsvart 
ögonblick som han beskriver 
som en av hans värsta upple-
velser.

– Det var grymt bittert och 
det har suttit i länge både hos 
mig och mina lagkamrater. Vi 
börjar väl sakta men säkert att 
återvända. Det börjar sprida 
sig en revanschlust och får vi 

bara behålla truppen är jag 
övertygad om att vi kommer 
att kriga om seriesegern nästa 
år, säger AIF:s utmärkte bur-
väktare.

Andreas Skånbergs ut-
veckling i målvaktsrollen im-
ponerade på alla under året. 
Förvandlingen var total och 
själv vet han varför.

Förtroende
– Jag fick tränarnas förtro-
ende och bestämde mig för 
att ta chansen. Jag träna-
de stenhårt både med laget 
och på gym med kompisar. 
Viktminskningen med 7 kg 
är förklaringen till en bättre 
spänst och smidighet. Med 
självförtroende ökar modet 
och därmed också pondusen 
i straffområdet. Allt hänger 
ihop, förklarar Andreas.

Hans insatser mellan stol-
parna var närmast felfria 
under hela säsongen. Borta 
mot Halmia tvekade han 
vid två tillfällen vilket tyvärr 
ledde till mål. I absolut sista 
sekunden skulle han ändå 
bli poängräddare genom att 
möta Johan Elvings hörna 
med skallen.

– Den satt klockrent, men 
målvakten lyckades rädda på 

mållinjen fast inte bättre än 
att Markus Hansson kunde 
sparka in returen, minns An-
dreas.

Vinnarskallen och inställ-
ningen att vägra förlora gav 
en värdefull kvittering den 
gången.

Att han ville bli målvakt var 
självklart från början och fot-
bollen har alltid varit nummer 
ett, men han har också agerat 
bollmotare i Ale-Surtes bany-
dmål.

Ingen given målvakt
– Där var jag given målvakt 
som 12-åring, medan tränar-
na i fotbollen tyckte att jag 
gjorde bättre nytta ute. Till 
sist, efter mycket tjat, fick jag 
ställa mig längst bak även där 
och sen dess har jag stått kvar, 
berättar Andreas.

Han drömmer precis som 
alla andra bolltokar om All-
svenskan och utlandsproffs.

– Fast det får vara ett bra 
erbjudande om jag ska lämna 
Sjövallen. Vi har skoj här och 
gänget är kanon. Många av 
spelarna är forfarande unga 
och har många goda år fram-
för sig. Se vilken utveckling 
Tobias Hansson har haft i 
år. Pontus Otter blir också 

spännande att följa, myser 
Ahlafors positiva målvakt.

Till vardags kör han budbil, 
men det tänker han inte göra 
hela livet.

– Jag ska försöka börja läsa 
affärsekonomi.

Ska du köpa en tapp?
– Nej, det har vi tillräckligt 

med i familjen...

Fotnot: Andreas Skånberg tilldelas 
Gulddojan 2009, utsedd till årets bästa 
fotbollsspelare i Ale kommun.
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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)

Andreas Skånberg – 
från andremålvakt till fantom

Andreas Skånberg förvandlades över en vinter till en panter i målet. Ahlafors IF:s målvakt 
var med största sannolikhet bäst i serien.             Foto: Allan Karlsson 

SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ANDREAS SKÅNBERG
Ålder: 22
Bor: Alafors
Civilstånd: Flickvän
Yrke: Budbilschaufför
Moderklubb: Ahlafors IF
Andra klubbar: Ytterby IS, Skepp-
landa BTK.
Bästa medspelare: Markus Hansson.
Egenskaper som målvakt: Kommu-
nicerar allt bättre, reflexsnabb, orädd. 
"Och skriv gärna spänstig och smidig 
oxå... Det kommer killarna att gilla..."
Drömmar: "Spela allsvenskt så klart 
och gärna utomlands".
Viktigaste ägodel: Målvaktshand-
skarna.

Drömvärvning: "Messi hade nog 
tagit plats".

– Ales främste fotbollsspelare 2009


