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Stefan Berndtsson tillbaka på Sjövallen

Ahlafors IF:s mest meriterade fotbollsspelare, Stefan Berndtsson, är tillbaka i moderklubben 
efter tre år i Lilla Edets IF. Sist han spelade på Sjövallen blev det avancemang för AIF till 
tvåan, en serie laget fick lämna i år.           Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

ALAFORS. Stefan 
Berndtsson var med 
och förde upp Ahlafors 
i division två för tre år 
sedan.

Nästa år spelar Sjö-
vallens mannar åter i 
trean och då är "Berra" 
tillbaka i laget.

Den tunge anfallaren 
känner fortfarande 
suget efter fotboll.

God jul alla Ahlaforsare! I 
veckan skrev exgaisaren Stefan 
Berndtsson på för moderklub-
ben Ahlafors IF. Efter tre sä-
songer i Lilla Edets IF som 
spelande assisterande tränare 
är den spelskicklige och ruti-
nerade ikonen tillbaka i gul-
svart tröja. En tidig julklapp 
har med andra ord anlänt Sjö-
vallen.

– Det var inget svårt beslut. 

Ska jag spela fotboll ska det 
vara på en seriös nivå. Division 
tre passar mig utmärkt och det 
är roligt att kunna ställa upp 
för Ahlafors eftersom jag har 
mina rötter här, säger Stefan 
Berndtsson.

I höst har han låtit läka-
ren Leif Svärd operera me-
nisken och rehabträningen är 
i full gång.

– Jag är inte helt hundra än, 
men det känns bra. Så länge 
jag spelar fotboll kommer 
jag att vara i behov av konse-
kvent styrketräning. Jag har ju 
en del erfarenhet från rehab-
träning och vet vad som krävs 
för att komma tillbaka, säger 
Berndtsson.

Efter helgerna ansluter han 
till löpträningen och hoppas 
vara i spel under februari.

De tre senaste åren har till-
bringats i Lilla Edets IF. Se-

riesegern i division fyra inne-
bar spel i trean. I samma serie 
återfinns nu även Ahlafors IF.

–Det blir roliga matcher. 
Det finns säkert en och annan 
i LEIF som vill sätta dit mig, 
säger Berndtsson med ett 
leende.

Senast han hade hade Sjö-
vallen som adress blev det två 
oförglömliga kvalsegrar mot 
Floda BOIF med en division 
två plats som belöning.

Kan det bli en repris i 
år?

– Det kan man alltid hoppas. 
Målsättningen är svår att dis-
kutera innan man vet hur 
truppen ser ut, men kan vi 
behålla fjolårets stöttespelare 
så har vi en stark utgångsposi-
tion. Det finns mycket talang i 
AIF och framtidens spelare är 
på plats, men de ska slussas in 
på ett bra sätt. Förhoppnings-
vis kan jag lära dem lite, säger 
Berndtsson.

Att han har skrivit på för 
ett år betyder inte att säsong-
en 2010 blir hans sista.

– Jag tycker fortfarande att 
det är extremt roligt att spela. 
Så länge glöden finns och du 
känner att du tillför något 
kommer jag att försöka fort-
sätta spela. Håller kroppen 
bara ihop så kör jag på.

– Den rutinerade anfallaren en tidig julklapp för Ahlafors IFAhlafors IF

STEFAN BERNDTSSON
Ålder: 36.
Bor: Alafors.
Yrke: Snickare.
Familj: Sambo och två barn, Ven-
dela, 10, och Filippo 9 månader.
Klubbar som spelare: Ahlafors IF, 
Gais, Ljungskile, Floda BOIF, Lilla 
Edets IF.
Bästa fotbollsminne: Kvalsegrarna 
med Ahlafors IF, 2006. "En stark 
känsla att komma hem till moder-
klubben och vinna ett kval". 

Värsta fotbollsminne: "När vi åkte 
ur söderettan med Gais 1996".
Bäste medspelaren: Tinos 
"Greken" Lappas , mittback i Gais.
Bäste motståndare: "Vi mötte 
Stefan Rehn i Djurgården i Supe-
rettan år 2000. Han hade precis 
kommit hem från proffslivet i 
Schweiz. Han var helt outstanding".
Eget favoritlag: Huddersfield.
Om det inte blivit fotboll: "Då 
hade det nog blivit hockey".

PERRA NÄSTAN SOM BERRA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nu är det 
jul igen

LIFE Tomten kommer med paket 

till dig och dina nära och kära.  

Ge bort ett nytt liv till dem 

du håller kär

999:-
BRONSKORT

Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

1290:-
SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

299:-
Sol + Massage

10 sol + 10 vattenmassage
ord.pris 788:-

*Erbjudandet på Bronskort gäller ej Åby, Silverkort gäller ej Majorna & Åby 

Årets julklappar
Erbjudandet gäller tom 091223

Ring och boka ditt     
     träningskort idag


