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Häng med i utvecklingen
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ÄLVÄNGEN. Ungt och 
ambitiöst.

Det är känneteck-
nande för årets upplaga 
av Älvängens IK.

– Hittills har vi haft 
väldigt god uppslut-
ning på träningarna 
och killarna visar en fin 
vilja, säger årsfärske 
tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

Peter Eriksson var i ons-
dags kväll på tillfälligt besök 
hemma i moderklubben 
Skepplanda BTK, men den 
här gången som motstån-
dare. ”Erra” är ny tränare i 
Älvängens IK som tränings-
spelade, 2-2, på Forsvallens 
grusbana.

– En okej match från vår 
sida. Det började olyckligt 
med ett baklängesmål precis 
i inledning och i första halv-
lek hade vi svårt. Efter paus 
blev det betydligt bättre. Lite 
synd att vi inte kunde hålla 
vår 2-1-ledning utan släppte 
till en kvittering precis i 
slutet, summerade Eriksson 
efter slutsignalen.

Byggandet av konstgräs-
plan på Älvevi har medfört 
att Älvängens försäsongsträ-
ning fått spridas ut på när-
liggande anläggningar. Nol, 

Skepplanda och Alehallen i 
Nödinge har nyttjats i olika 
omgångar.

– Det har fungerat bra. 
Killarna ligger i på träning-
arna och förhoppningsvis ger 
det resultat när seriespelet 
drar igång om några veckor, 
säger ”Erra”.

Ambitionen är att ta sig 
tillbaka till division 5 – ju 
fortare desto bättre. Tränare 
Eriksson är dock ödmjuk 
inför uppgiften.

– Det är inte lätt att vinna 
en serie. Det gäller att ha 
stolpe in och det är ofta till-
fälligheter som avgör.

Ryggraden i laget
G r u n d u p p s t ä l l n i n g e n 
kommer att bli 4-4-2 och att 
döma av träningsmatcherna 
är det försvarslinjen som 
kommer att utgöra ryggra-
den i laget. På målvaktspos-
ten finns alternativ i Johan 
Wester och Patrik ”Porra” 
Johansson. Mittbacksduon 
utgörs av Marcus Hedberg 
och återvändaren David 
Forsman, som var med på 
Ahlafors IF:s resa från divi-
sion 4 till division 2. Med 
Forsman i laget har ÄIK den 
pappa som krävs för att slåss 
om guldet.

– Han har rutinen, är 

placeringssäker och vinner 
mycket i luften, förklarar 
Peter Eriksson.

Frågan är om ex-ängeln 
själv kommer att återfin-
nas på planen när allvaret 
drar igång?

– Jag ser mig själv som en 
back up. Finns det något hål 
att fylla så får jag hoppa in.

David Forsman var Ahlafors IF:s ankare under ett flertal säsonger. Nu är mittbacksjätten tillbaka i fadershuset och ska för-
söka hjälpa Älvängens IK uppåt i seriesystemet.
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ÄIK vill uppåt i systemetÄIK vill uppåt i systemet
– Forsman bidrar 
med nödvändig rutin 
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BORÅS. Det blev storslam 
för Föreningen Ale Aerobic 
och Dansstudio när Aero-
bic Gymnastics första del-
tävling i Svenska Cupen av-
gjordes i Boråshallen. Ett 
flertal klubbar deltog varav 
tolv tävlande från Ale. Ale 
Aerobic och Dansstudio 
tog sex guld av sex möjli-
ga. Emma Kvidal tog sitt 
första guld och det i utveck-
lingsklassen, 10-12 år.

Aerobic Gymnastics är 
en gymnastikdisciplin som 
i stora drag går ut på att 

utgöra ett perfekt genom-
fört program till musik. 
Man ska under en förbe-
stämd tid påvisa flexibilitet, 
styrka, självkontroll och po-
sitiv energi. Det gäller att 
visa domarna att man han-
terar sin kropp till fullo och 
klarar av att utföra krävan-
de styrkeövningar blandat 
med spänst- och vighets-
krävande hopp och liknan-
de.

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se
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Storslam i Boråshallen
– Guld till Emma Kvidal

Förra helgen avgjordes Svenska Cupens första deltäv-Förra helgen avgjordes Svenska Cupens första deltäv-
ling i Aerobic Gymnastics i Borås. Emma Kvidal tog ling i Aerobic Gymnastics i Borås. Emma Kvidal tog 
sitt första guld någonsin och det i utvecklingsklas-sitt första guld någonsin och det i utvecklingsklas-
sen, 10-12 år.sen, 10-12 år.


