
ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK firar i år jubileum.

Det är en pigg 80-
åring som sprudlar av 
liv och förfogar över 
kommunens största 
ungdomsverksamhet.

Mycket är tack vare 
klubbens alla eldsjä-
lar – en av dem, Åke 
Andréasson, utsågs till 
hedersmedlem nummer 
sex under jubileums-
kvällen.

Älvängens IK har haft många 
strängar på sin lyra sedan 
starten 1929. Åke André-
asson som själv har varit 
medlem i klubben sedan 1958 
har mängder av minnen och 
anekdoter från gyllene år.

–Det jag minns starkast är 
när vi kvalifierar oss för spel 
i divsion tre 1962. Under 
ledning av Erik Bergqvist 
gjorde vi ett par fina säsong-
er. I trean blev vi kvar i två år, 
berättar Åke och tillägger:

– Första matchen i trean 
1963 spelades mot BK 
Häcken på Gamla plan. Det 
var nog upp emot 600 per-
soner på plats. En härlig in-
ramning.

Till skillnad från dagens 
verksamhet fanns det på 
Åkes tid möjlighet att förut-
om fotboll också spela bandy. 
Det sistnämnda föll Åke i 
smaken.

– Bandyn i ÄIK var mest 
på skoj för att hålla igång när 

fotbollarna låsts in, men per-
sonligen så spelade jag fak-
tiskt division ett bandy med 
Bohus, säger Åke.

Han var inte mer än 13 år 
när A-lagsdebuten ägde rum. 
ÄIK spelade sina bandymat-
cher bakom Tudor. Åke var 
där med pojklaget och se-
niorerna skulle spela direkt 
efter.

– Då upptäckte de att det 
saknades en kille. Jag fick 
frågan om att vara med. Vi 
vann med 3-1 och jag gjorde 
de två första målen. En sån 
debut glömmer man inte.

Skador gjorde den aktiva 
idrottskarriären kortare än 
normalt, men Åke engagerade 
sig istället tidigt som ledare. 
ÄIK-profiler som Thomas 
Hedberg och Ulf Parinder 
tillhörde de första som Åke 
var med och drillade.

1976-1984 var han tillsam-
mans med Hugo Stakkestad 
ansvarig för Älvängens P-70. 
En gyllene generation som 
spred glädje redan i unga år 
och även senare då flera blev 
etablerade seniorspelare såväl 
i ÄIK som i andra Alelag.

Vann Stena Cup
– Vi vann Stena Cup 1982 
och det var en stor titel. Just 
då var den turneringen Väst-
sveriges största ungdomscup, 
berättar Åke och visar ett lag-
foto med idel kända ansikten 
däribland Martin Jonsson, 
Henrik Berndtsson, Stefan 
Östling, Timo Mourujär-

vi, Mattias Andréasson, 
Martin Steen, Stefan Jöns-
son med flera.

I åtta år har Åke varit pla-
nansvarig i klubben, ett upp-
drag han har lämnat över till 
Jörgen Arvidsson.

– Det sköter han galant. Jag 
vill ägna mer tid åt allt runt 
A-laget. Det behövs någon 
som förbereder och samord-
nar. Jag gillar det sociala och 
snacket med killarna.

För en eldsjäl som Åke An-
dréasson var årets debackel 
och nedflyttning till division 
sex tung.

– Jo, men vi kommer igen. 
Laget är ungt, men visst är 
det tråkigt när man vet hur 
mycket tid både spelare och 
ledare lägger ner – självklart 
vill man vinna matcherna, 
säger han.

Även om de sportsliga 
framgångarna har uteblivit så 
har organisationen utvecklats 

positivt.
– Det är en fantastiskt fin 

sammanhållning och gemen-
skap. Vi har fått in många nya 
ledare, flera av dem är gamla 
spelare som nu kommer till-
baka när deras egna barn ska 
börja spela. Det är väldigt 
roligt att se, myser Åke.

Stämningen på topp
Stämningen var på topp för 
en månad sedan då ÄIK offi-
ciellt firade sina 80 år med en 
jubileumsfest i Medborgar-
hust, Ledet. No Tjafs stod på 
scen och bjöd upp till dans.

– Det var ett härligt tryck 
och vi var drygt 140 personer 
i lokalen. En superkväll om 
jag får säga det själv.

I samband med festen 
utsågs Åke Andréasson till 
hedersmedlem i klubben. 
I ÄIK finns sedan tidiga-
re Gertrud Claesson, Leif 
Dahlberg, Ragne Dahl-

berg, Karl-Erina Löfgren 
och Gary Liljedahl med på 
samma lista.

– Det är klart man blir 
stolt, men framför allt gläds 
jag åt att övriga medlemmar 
verkade så glada över att jag 
fick utmärkelsen. Det är ett 
bevis på deras uppskattning, 
säger Åke.

Fotbollen är och har alltid 
varit nummer ett i Älvängens 
IK, men minst lika etablerat 
hos gemene man är Bingo-
promenaden som arrange-
ras fyra gånger varje vår och 
höst.

– Vi har ett unikt järngäng 
bestående av bröderna Leif 
och Ragne Dahlberg, Karl-
Einar Löfgren och Kjell-Åke 
Kjellberg som i över 30 år har 
sett till att bingopromenaden 
fungerar. Numera kommer 
det folk från både när och 
fjärran för att vara med. Det 
är kul att ÄIK också  kan en-
gagera människor som inte 
spelar boll, menar Åke.

2009  |   vecka 47  |   nummer 41  |   alekuriren 21SPORT

ÄIK – en pigg 80-åring med många eldsjälar

Åke Andréasson, eldsjäl i Älvängens IK som i samband med 80-årsjubileet utsågs till hedersmedlem i föreningen.

Ålder: 66
Bor: Älvängen.
Familj: Gift, två barn, Mattias och 
Pernilla, tre barnbarn.
ÄIK-idol: Nisse Wester. "Han var 
före sin tid och spelade bland annat 
även för Gais".

Största ÄIK-minne: "När vi kvalifi-
cerade oss för division tre 1962".
Intressen: "Mina barnbarn är 
nummer ett. Sen är det väl ingen 
hemlighet att jag besöker ÄIK varje 
dag..."

ÅKE ANDRÈASSON

Året för Älvängens IK:s bildande var 
länge föremål för diskussion. På ett 
möte 1938 beslutades att 1929 skulle 
vara det officiella, men egentligen 
startades den första klubben redan 
1921. Verksamheten bestod inled-
ningsvis av fotboll och följdes av 
bandy, där några av de första mat-
cherna spelades på Göta älv vid Tjur-
holmen under de kallaste vintrarna 
på 30- och 40-talet. Friidrott och 
gång ingick tidigt i klubbens verk-

samhet. 1974 inledde ÄIK seriespel i 
handboll, likaså startades en bord-
tennissektion.
Klubbens herrlag har spelat i divi-
sion tre, men damlaget har som bäst 
varit i nästhögsta serien under stor-
hetstiden på slutet av 80- och början 
av 90-talet. Nuvarande klubbhus 
invigdes 1989.
Källor: Karl-Einar Löfgren och boken 
Älvängen – Ängarna vid älven – av 
Kjell-Åke Kjellberg.

ÄLVÄNGENS IK
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Per-Anders Klöversjö
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Hemmastarkt Ale HF ångar vidare
– Förutsättningarna ser riktigt ljusa ut

Andreas Johansson börjar hitta rätt inne på linjen. Tre mål från Kungälvsförvärvet.

ÄLVÄNGEN. Ale HF:s 
herrar är fortfarande 
obesegrade hemma i 
lilla trånga Kulturhu-
set.

Fjärås kröp närmare 
i andra halvlek, men 
skrämde ingen annan 
än coachen Frank Wahl-
qvist.

– Pulsen steg kraftigt 
ett tag fast killarna 
behöll kylan, erkände 
han efteråt.

Kort sammanfattat var det 
Ale HF:s kollektiv som sänkte 
gästande Fjärås. I hemmala-
get noterades samtliga spe-
lande utespelare i målpro-
tokollet. Med undantag för 

mittperioden i andra halvlek 
såg det stabilt ut. När Ale av-
slutar och hotar från samtliga 
positioner är laget svårtstop-
pat. Lägg då till att målvak-
ten Torbjörn 
M a t t s s o n 
agerat vägg 
de senaste 
m a t c h e r n a 
och ni förstår 
varför Ale plötsligt är med 
och budar om toppositionen 
i serien.

Snart är det upp till bevis, 
då seriens bättre lag väntar. 
Innan dess ska dock tre mit-
tenlag avfärdas. Banér borta, 
Hisingen hemma och senare 
Jugo Swed på bortaplan. Full 
pott i dessa matcher och Ales 

alla handbollsintresserade 
kan se fram emot topplaget 
ÖHK Göteborg med mäng-
der av gamla handbollsfavo-
riter. Det kan då vara tal om 

en tidig serie-
final på själv-
aste luciada-
gen.

Ställer 
handbollspu-

bliken upp och ger Ale HF 
en trygg inramning med mas-
sivt stöd kan det mycket väl gå 
hela vägen.

Sen kan allt hända...
Nyckeln för Fredrik Berg-

grens mannar blir att behålla 
koncentration och full fokus i 
60 minuter.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Fjärås 31-14 (16-10) A
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