
ALAFORS. Tre poäng av 
tolv möjliga.

Poängskörden har 
varit mager under 
höstupptakten för 
Ahlafors IF.

Nu är Sjövallens gul-
svarta gäng ett jagat 
byte av övriga botten-
lag.

Åsebro 1-1, Warta 3-4, Lilla 
Edet 1-1 och i fredags 1-1 
borta mot IFK Trollhättan. 
Utdelningen har inte varit 
vad Ahlafors IF tänkte sig 
när sommaruppehållet var 
över. Trots att laget visat upp 
ett betydligt stabilare spel än 
i våras har segrarna uteblivit. 

Förra veckans derby mot 
Lilla Edet blev en tuff till-
ställning, där gästerna tog 
ledningen i matchöppningen 
genom Niklas Graff. Allt ef-
tersom klockan gick tog hem-
malaget över kommandot. En 
rättvis kvittering kom efter en 
halvtimmes spel genom åter-
vändande Johan Elving.

I andra halvlek bölja-
de spelet fram och tillbaka. 
Båda lagen hade utmärkta 
lägen att avgöra, men Ahla-

fors IF:s burväktare Andre-
as Skånberg lyckades med 
sin stabila backlinje freda 
målet. Lilla Edets notoriske 
målskytt, Marcus Tersing 
grämer sig säkert fortfaran-
de över hur han i matchslu-
tet kunde missa ett helt öppet 
mål.

Att det oavgjorda slutre-
sultatet var rättvist var båda 
parter överens om. Tungt för 
Ahlafors IF var att hemmala-
gets främste aktör, Michel 
Berntsson-Gonzales, ådrog 
sig ett gult kort och därmed 
missade fredagens möte med 
IFK Trollhättan. Det gjorde 
också mittbacken Jonatan 
Henriksson som fick utgå 
efter en smäll på knät.

Matchen mot IFK Troll-
hättan slutade även den oav-

gjort, men det ska AIF vara 
mest tacksam för. Med en 
man mindre i nästan hela 
andra halvlek, sedan Anders 
Lundsten hårt dömt visats 
av banan, pressades AIF till-
baka av IFK Trollhättan som 
vädrade ett segermål. Återi-
gen visade sig dock Andre-
as Skånberg vara för svår att 
överlista. Med god hjälp av 
det för dagen nykompone-
rade mittbacksparet Markus 
Hansson och Rikard Nylan-
der såg han till att en ack så 
viktig poäng kunde bärgas.

alekuriren  |   nummer 27  |   vecka 33  |   2010SPORT20

���������	�

����������	
�������

��	
�������
�����	���
�����
�������������
���������	
��	
��������

��������������	��

��������������������������
� !�����������"

#��������� !��
�
 �������
���
��
	��������������$�����
$�	��
����!�!������

�
� !��������
������������
���
���
���

%&'('
����

))*�+,,-.�
���	
���


/����/�
����
*01�*,,-.

���
����


�������
���
�����

&���
	
������0����

ALAFORS. En ny typ av 
sommarjobb.

Ett populärt sådant 
dessutom.

I år fick 30 ungdomar 
chansen att spela fot-
boll under tre veckors 
tid – med ersättning 
från kommunen.

Möjligheten att spela fotboll 
på sommarlovet, och dess-
utom få betalt för det, har 
inte funnits tidigare. Kom-
munens satsning på 500 
feriearbeten öppnade emel-
lertid dörrarna till en helt ny 
satsning.

– Vi gick in med en ansö-
kan via Ale J United som vi 
fick beviljad. I februari bör-
jade jag med planeringen 
för projektet, säger Louise 
Olofsson, administrativt 
ansvarig.

30 killar i åldern 16-18 
år fick av Ale kommun sin 

önskan uppfylld att under tre 
sommarlovsveckor ha fot-
boll som arbete. Deltagar-
nas gemensamma nämnare 
stavas Ale J United, den nya 
juniorsatsningen i kommu-
nen där Ahlafors IF, Nol IK 
och Nödinge SK ingår.

– Målet har varit att skapa 
något unikt och värdefullt för 
dessa ungdomar. Jag tycker 
att vi har lyckats riktigt bra, 
säger Louise Olofsson.

Variation
Fotbollsprojektet var uppde-
lat i två perioder, veckorna 
26-27 samt 32. Två trä-
ningspass har avverkats varje 
dag under ledning av olika 
instruktörer.

– Vi har haft fyra tränare 
som har delat på uppdraget. 
För killarna har det innebu-
rit en variation i tränings-
upplägget och en hel del nya 
övningar, berättar Louise.

Samtliga aktiviteter har 

genomförts på Sjövallens 
idrottsplats i Alafors. Där 
har killarna också samlats 
för gemensam frukost och 
lunch.

– Det krävs att deltagarna 
får i sig ordentligt med mat 
när det står dubbla tränings-
pass på schemat, förklarar 
Louise. 

Förutom fotboll har trä-
ningsveckorna också bjudit 
på diverse olika föreläs-
ningar, om bland annat 
fysisk- och mental träning, 
kost och droginformation. I 
tisdags förmiddag gästades 
Sjövallen av Per Lifven-
gren, som berättade om sitt 
tidigare liv som missbrukare.

– Syftet har hela tiden 
varit att skicka med ungdo-
marna något mer än bara 
fotbollsträning. Det har varit 
uppskattat och föreläsningen 
med Per var både fängs-
lande och omskakande, säger 
Louise.

Är du nöjd med hur 
sommarproffsveckorna 
har förlöpt?

– Ja, på det stora hela har 
det fungerat jättebra och vi 
har haft tur med vädret. Det 
har varit en god stämning i 

gruppen och deltagarna har 
varit fokuserade och tagit 
till sig både fotbollsövningar 
och föreläsningar. 

– Jag ser gärna att det blir 
en repris nästa år. Då kan 
vi göra det ännu lite bättre, 

avslutar Louise Olofsson.

Sommarjobbande fotbollsspelareSommarjobbande fotbollsspelare
– Lyckad ungdomssatsning som fortsätter?

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Per Lifvengren höll en omskakande föreläsning om drogmissbruk för sommarproffsen på Sjö-
vallen.

ÄLVÄNGEN. Kampen om 
förstaplatsen hårdnar. 

Älvängens IK tog 
revansch för vårneder-
laget mot Nol IK.

I lördags blev det 
seger på Nolängen med 
2-0.

Trots att Nolängen funnits 
i över 25 år var det första 
gången som ÄIK gästade 
idrottsplatsen. Besöket blev 
en lyckosam triumf och 
kampen om guldet ser ut att 
bli bland de fyra topplagen.

Men underlaget var i 
bedrövligt skick. Ett par 
grabbar hade försökt att rätta 
till de värsta ojämnheterna, 
men när spelet kom igång 
blev det som tidigare.

Efter en kvart vaskade 
Nol fram ett bra tillbud och 
då tvingades Johan Wester 
visa sin klass på en fin dub-
belräddning. 

Minuten senare visade 
Nol-målvakten stor säkerhet 
när gästerna höll sig framme 
och brassade på. Men efter 
en halvtimma tvingades 

han kapitulera när Anders 
Wester pangade in 0-1. Det 
lär komma i historieböck-
erna att Anders prickade 
in första ÄIK-målet på ett 
kvarts sekel.

Den andra halvleken var 
endast två minuter gammal 
då Simon Enyck slet sig loss 
i gyttjan och prickade in 2-0. 
Trots flera chanser från båda 
håll stod sig resultatet tiden 
ut.

Älvängens IK tog derbyrevansch
– Vann på Nolängen med 2-0

PÅ NOLÄNGEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Första ÄIK-målet på Nolängen på över 25 år. Anders Whester har just slagit in 1-0 
mot Nol.

Mager 
poängskörd 
för AIF

Markus Hansson är en stabil mittback med huvudet på skaft.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


