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Skepplanda BTK

WWW.SKEPPLANDA.SE

önskar alla medlemmar,  
spelare, ledare, 

samarbetspartners,  
sponsorer och supportrar
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Alvhems IK önskar alla

en riktigt

God Jul &
ett Gott Nytt År

En riktigtEn riktigt

God Jul God Jul 
och ett och ett 

Gott Nytt ÅrGott Nytt År
önskar vi alla våra kunder

ALLANS
Älvängen

Tel 0303-74 66 05

ATG • Svenska Spel • Lotterier

JULARTIKLAR

LAVALAMPOR 
FRÅN 249:-

100-200KR
RABATT
på alla golv- och taklampor!

El & Lampor Vid Willys. Tel 0303-74 88 54
Måndag-Fredag kl 10-18 • Lördag kl 10-14

Lamphuset i Ale

UNDER HALVA PRISET

Shell Nol
Alltid öppet till 22
0303-74 06 52

God Jul God Jul 
och Gott och Gott 
Nytt ÅrNytt År

tillönskas kunder & vänner
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

God Jul &Gott nytt år!

ALE. Lokaltidningen har 
i vanlig ordning utsett 
kommunens bästa fot-
bollsspelare på herr- och 
damsidan.

Gulddojan 2011 tillfaller i 
år två gulsvarta försvars-
klippor.

Rikard Nylander, Ahla-
fors IF, och Josefin Claes-
son, Skepplanda BTK, 
prisas för sina insatser på 
den gröna mattan.

Rikard Nylander är en tränarens 
dröm – en spelare som alltid ger allt 
i alla lägen. Under sina tio A-lags-
säsonger i Ahlafors IF har han fått 
uppleva en fantastisk resa uppåt i se-
riesystemet. Årets säsong blev dock 
hans sista i den gulsvarta tröjan, åt-
minstone för ett tag framöver.

– Jag var färdig med mina stu-
dier och fick ett fantasiskt jobber-
bjudande i Orskarshamn som jag 
inte kunde tacka nej till. Visst känns 
det lite tungt att behöva säga farväl 
till klubben i mitt hjärta, men jag 
är alldeles övertygad om att killar-
na kommer att göra en bra säsong 

2012. Många spelare växte och tog 
ett enormt ansvar under det gångna 
året, säger Rikard Nylander med sin 
sedvanligt ödmjuka framtoning.

Sin första match i representa-
tionslaget gjorde Rikard Nylander 
i division 6 på hösten 2001. Sedan 
var han med på AIF:s makalösa se-
gertåg upp till division 2. Det är få 
25-åringar som kan ståta med en 
sådan meritlista.

– Den avgörande kvalsegern 
borta mot Floda när vi tog steget 
upp i division 2 är ett ögonblick jag 
aldrig kommer att glömma. Hela 
Flodala kokade med AIF-support-
rar runt hela planen. Ett fantastiskt 
minne, säger Rikard.

Vad är förklaringen till Ahla-
fors IF:s dominanta position i 
Alefotbollen?

– Det finns ett oerhört engage-
mang, både hos spelarna i laget men 
även hos folket runtomkring. När 
en ledargestalt slutat har det alltid 
klivit fram någon ny. Många vill ta 
ansvar och det finns ett hjärta för 
föreningen.

Vem är den bäste försvarare 
som du har spelat tillsammans 
med?

– Det är klurigt. Det står mellan 
Anders Brandt och Markus 
Hansson. Jag kan inte särskilja dem.

Rankar du årets säsong som 
din främsta?

– Ja, det tror jag nog. Jag fick ta 
ett stort ansvar och tränarna litade 
på mig. Jag kände att jag växte den 
här säsongen.

Hur kändes det att få lagkap-
tensbindeln på hösten?

– Det var verkligen roligt, en 
målsättning och förhoppning som 
gick i uppfyllelse.

Vem vill du överlämna bin-
deln till?

– Det är inte min uppgift att 
göra det, som tur är. Jag tycker det 
finns många kandidater. Andreas 
Skånberg, Johan Elving, Peter 
Antonsson och Henrik Anders-
son är några spelare som jag direkt 
kommer att tänka på.

Är det slutspelat för din del?
– Jag vet inte riktigt. Det kommer 

att bli en hel del resor i tjänsten sam-
tidigt som jag vill åka och titta på 
Ahlafors när tillfälle ges. Jag funde-
rar på att spela i en lägre division.

En annan försvarsspelare som 
visat framfötterna, fast lite längre 
norrut, är Josefin Claesson. Skepp-
landa BTK som lag gjorde ingen 
bra säsong, men hade det funnits 
fler med Claessons offervilja kunde 
utgången blivit en annan. Nu blev 
det istället en jumboplats och res-
pass till division 3.

– Vi var alldeles för lite folk i trup-
pen och det gick tungt från början, 
förklarar Josefin som noterade sin 

fjärde A-lagsäsong i den gulsvar-
ta tröjan.

– Mitt bästa fotbollsår hittills. Nu 
gäller det att ta nya tag och målet 
är självklart att ta steget upp igen. 
Känslan är bra och vi har fått en del 
nya spelare som kommer att förstär-
ka laget.

Josefin Claesson började spela 
fotboll som sexåring i Nygårds IF, 
hon landade på Forsvallen som 
junior och utvecklingskurvan har 
sedan dess pekat spikrakt uppåt.

– Jag har spelat mittback och yt-
terback i år, men helst av allt vill jag 
husera på mittfältet.

Din främsta egenskap som fot-
bollspelare?

– Spelförståelsen.
Vad behöver du utveckla?
– Snabbheten.
Alekuriren gratulerar de båda 

pristagarna och ber samtidigt att få 
önska lycka till i framtiden.

JONAS ANDERSSON

Gulsvarta försvarsklippor prisas
– Rikard Nylander och Josefin Claesson årets spelare

Årets herrspelare 2011, Rikard 
Nylander.
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RIKARD NYLANDER
Ålder: 25.
Bor: Orskarshamn.
Arbete: Civilingenjör.
Favoritlag: Elfsborg.
Världens bästa försvarsspelare: 
Nemanja Vidic.

JOSEFIN CLAESSON
Ålder: 20.
Bor: Alvhem.
Arbete: Undersköterska
Favoritlag: Barcelona.
Sveriges bästa damspelare: Lotta 
Schelin.


