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AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

LÄRJE/ANGEREDS IF
FREDAG 10 JUNI

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

m.lifeclub.se

Låt oss inspirera dig med att fortsätta 
träna under hela sommaren

Träna så mycket du vill hela våren och sommaren 

för endast fjorton kronor per dag tom 15/8. 

Betalas kontant från det datum du börjar träna. 

Erbjudandet gäller tom 30/6-11

Vi har öppet som vanligt hela sommaren för att kunna 

ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas

14:-dag

**

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

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 Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Träna, sola och bada hel sommaren!

Chansa inte på att det blir bra väder, 

hos oss är det alltid 100% sol.

ger dig allt för endast

i månanden under hela sommaren *
* Sommarmånaderna betalas kontant, där efter från 31/8, 
349:-/mån med 24 månaders trygghetsavtal eller 449:-/mån 
med 12 månaders basavtal 
Erbjudandet gäller tom 31/7-11
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*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

 **Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

ÄLVÄNGEN. ÄIK:s nye 
tränare, Tommy Svens-
son, har verkligen pro-
blem med spelarmate-
rialet denna vårsäsong.

Både skador och 
avstängningar ställer 
till bekymmer.

– Det finns endast två 
spelare kvar från den 
trupp som så mäster-
ligt ordnade till kvalse-
gern i höstas, framhöll 
Tommy Svensson efter 
lördagens 1-2-förlust 
hemma mot Tollered.

– Men visst ser framtiden ljus 
ut då klubben besitter ett fler-
tal fina ”påläggskalvar” som 
snart knackar på dörren till 
tuffare uppgifter, tillade ÄIK-
tränaren.

Hemmalaget hade både sol 
och vind att brottas mot med 
före paus. Försvaret jobbade 
fint och tillät inte gästerna till 
några större farligheter.

I den andra halvleken var 
nog de flesta inställda på 
hemmadominans. Men vad 
hände?

I stället tog gästerna över 
kommandot och innan mi-
nutvisaren hunnit till 15 mi-
nuter hade Tollered prickat 
in två fullträffar. ÄIK förökte 
med alla medel att ordna till 
något framåt, men först några 

minuter före slutet kom re-
duceringen till 1-2. Det var 
Niklas Ahlbom som ordnade 
till lite spänning med att skott 
utan chans 
för målvak-
ten. Sedan 
fick ÄIK yt-
terligare en 
chans på en 
frispark från 
straffgrän-
sen, men 
bollen tog i 
spelarhögen.

Älvängens spurt räckte inte ända fram
– Förlust hemma mot Tollered

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Anton Sahlback-Nilsson svarade för ett flertal bra framstö-
tar. På bilden visar han sina färdigheter.
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VI SÖKER SPELARE 

TILL BOHUS IF 
DIV 7

� 031-981411Ring

BOHUS. Patrik Ewer-
stein och Erik Olovsson 
tar över som tränare 
för Ale-Surte BK.

Erik, som den gånga 
säsongen utsågs till 
årets spelare hos Vild-
katterna, blir spelande 
tränare.

– En spännande 
utmaning i ett tufft 
läge, säger den vasse 
anfallaren.

Det blir ett orutinerat och 
tämligen ungt ledarteam 
som ansvarar för allsvenska 
Ale-Surte den kommande 
säsongen. Patrik Ewerstein, 
29, från IFK Kungälv och Erik 
Olovsson, 28, som gör sitt 
andra år i Ale-Surte, tar över 
för att leda krislaget genom en 
av klubbens svåraste tider.

– Läget är väldigt speciellt. 
Skulle vi ställa ett lag på bena 
idag hade vi fått spela med åtta 
man, men det kommer att lösa 
sig. Det återstår detaljer i kon-
trakten med flera av spelarna. 

Vi är trots allt en kärna som 
verkligen vill göra något bra 
och vi hoppas få med oss så 
många som möjligt på tåget, 
säger Erik Olovsson som inte 
tvekade att fortsätta i klubben.

– Nej, jag hade ju kontrakt 
även i år och trivs förutom all 
turbulens utmärkt i Ale-Surte. 
Att få gå in och ta lite mer 
ansvar har jag inget emot. Jag 
gillar det.

Johan Grahn, Johan 
Malmqvist, Lasse Karlsson 
och Fredrik Korén är sedan 
en tid tillbaka helt borta, men 
annars verkar stommen från 
i år kunna bli i det närmaste 
intakt.

– Det är positivt eftersom 
vi tänker köra vidare på det 
som Peter Rönnqvist lade 
grunden till i fjol. Både Patrik 
och jag vill ha stor delaktighet. 
Killarna ska vara med i beslu-
ten och helt överens med oss 

om hur vi ska spela, berättar 
Erik Olovsson.

Laget är i gång med för-
säsongsträningen, fem pass i 
veckan, varav tre är gemen-
samma.

– Det ser ut att bli lite 
annorlunda mot förra året, då 
gick vi på is i augusti och nu 
får vi vänta till oktober. Det 
behöver inte vara så negativt. 
Det blir ett annat upplägg 
bara.

Patrik Ewerstein kommer 
närmast från IFK Kungälv, 
men har också målvaktsme-
riter från Vetlanda, Nässjö 
och inte minst moderklub-
ben Otterbäcken. Eftersom 
Erik Olovsson fortsätter att 
spela kommer Patrik att vara 
huvudcoach.

Olovsson/Ewerstein ny 
tränarduo i Ale-Surte

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Erik Olovsson blir spelande tränare i Ale-Surte. Han delar 
ansvaret med Patrik Ewerstein.       Arkivbild: Allan Karlsson

DE HAR SKRVIT PÅ 
FÖR ALE-SURTE

Erik Olovsson
Alexander Wetterberg
Robin Mohlén
Ludvig Östman
Linus Carlström
Johan Janebrink
Jens Samuelsson
Martin Östling


