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FOTBOLL
Träningsmatcher

Lunden BK – Ahlafors IF 2-3 
(2-2)
Mål AIF: Erik Häggström 2, Peter 
Antonsson.

Nol IK – Lödöse/Nygård 8-1
Mål NIK: Martin Eriksson 3, 
Viktor Snow 2, Bobban Ilic, 
Jesper Pedersen och Daniel 
Halvardsson 1 vardera.

Uddevalla IS – Skepplanda 4-2
Mål SBTK: Mattias Johansson, 
Tobias Ottosson.

Annelund – Edet FK 1-0 (0-0)

Romelanda UF – Nödinge SK 
3-1 (1-1)
Mål NSK: Kristofer Åkersten.

Lekstorp – Älvängen 2-3 (0-1)

- Älska handboll

Alla spelare och ledare samlas för en heldag med 
handboll, vi mixar pojkar och fl ickor i alla åldrar för en 

spännande cup. 

Spelarna bjuds på banan, korv och bröd samt festis. 

Vi kommer ha lotterier med fi na priser, och givetvis 
prisutdelningar för årets prestationer.

Föräldrar och syskon är välkomna att heja fram sitt lag, 
cafeterian är öppen hela dagen. 

Ledarna samlas 09.00 och alla spelare samlas 09.45.

Har ni frågor kontakta respektive ledare.
www.klubben/alehf

HANDBOLLENS DAG 
I KULTURHUSET 

Söndag den 13 maj är det återigen 
dags för handbollens dag. 

www.laget.se/aleibf

Ale Innebandyförening kallar till 

ÅRSMÖTE 2012 

28 april 2012 
14.00 i Bohushallen

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast söndag 15/4.

Alla medlemmar hälsas välkomna!
Ale Innebandyförening

Styrelsen
Årsmötet ligger i anknytning till 

föreningsavslutningen som är samma 

dag mellan 11.00-14.00.

”Firar 25 år 2013”

GÖTEBORG. Ahlafors 
IF vann den näst sista 
träningsmatchen mot 
Lunden BK.

Den sista och det 
planerade genrepet mot 
Vänersborgs IF ställdes 
in på måndagen.

– Skador och skavan-
ker på spelare i fram-
för allt försvarslinjen 
gjorde att det kändes 
bättre att träna, säger 
AIF-tränaren Lars-Gun-
nar Hermansson.

På lördag sparkar division 3 
nordvästra Götaland igång. 
Ahlafors IF premiärspelar 
borta mot IFK Åmål. I fjol 
tog AIF fyra av sex poäng i 
matcherna mot Åmål. Borta 
blev det oavgjort, ett resultat 
som Lars-Gunnar Hermans-
son skulle vara nöjd med även 
i år.

– Ja, Åmål tillhör de klub-
bar som jag vet har satsat lite 
extra i år och därför känns det 
bra att ha dem tidigt. Vi går 
alltid för seger, men poäng på 
bortaplan är i regel alltid god-
känt, menar han.

Försäsongen har varit va-
rierande, men de olyckskor-
par som har befarat att Ahla-
fors IF skulle bli en slagpå-
se i årets division tre får nog 
tänka om. Trots förlusterna av 
Niclas Elving, Jihad Nasha-
bat, Rikard 
Nylan-
der, Michel 
Berntson 
Gonzales och 
Jonny Sten-
ström har laget stått upp bra 
i samtliga träningsmatcher.

Inledde bra
– Vi inledde bra och anfalls-
spelet såg väldigt intressant 
ut. Sen fick vi måltorka en 
period, men jag har aldrig 
varit orolig eftersom vi hela 
tiden har skapat mängder 
av chanser. Vi har bara haft 
svårt att få dit den, säger Lars-
Gunnar Hermansson.

Precis som förra året är 
truppen relativt tunn och 
därför känslig för skador, 
sjukdomar och röda kort.

– Det är inte alldeles enkelt 
att få ihop det, men nivån är 
förhållandevis god. Vår cen-

Seger men inte mer
– AIF genrepade mot Lunden BK

AIF:S TRÄNINGS-
MATCHER 2012
Ahlafors IF – KSF Prespa Birlik 0-1
Gunnilse – Ahlafors IF 4-0
Kärra KIF  – Ahlafors IF 3-0
IF Väster – Ahlafors IF 0-0
IF Warta – Ahlafors IF 1-3
Bollebygd – Ahlafors IF 2-5
Kongahälla – Ahlafors IF 0-4
Stenkullen – Ahlafors IF 0-1
Skoftebyn – Ahlafors IF 4-2

Redan innan den avslutande seriematchen stod klart att 
Nödinge SK P98 (bilden) skulle vinna serien. En förlust, 
en oavgjord, och resten segrar blev facit för NSK:s fram-
gångsrika killar i årets seriespel. Laget har medverkat i 
Göteborgsserien 2B. NSK har ett otroligt snabbt och of-
fensivt anfallsspel och gör många mål. Till den här sä-
songen har man dock tränat mycket på att förbättra för-
svarsspelet, vilket har gett resultat.

Laget har haft tre träningar i veckan, med full uppslut-
ning. Nu väntar Bohus Cup i Kungälv, och senare Aranäs 
Open utomhus på gräs. 

Serieseger för NSK P98

BOHUS. Surte BK är 
klart för spel i division 
ett nästa år.

Precis som lokaltid-
ningen tidigare berät-
tat erbjöd förbundet 
Ales bandystolthet 
avancemang.

– Det är riktigt och 
vi har tackat ja, hälsar 
Surte BK:s kassör 
Peter Lilja.

Kållereds BK vann fortsätt-
ningsserien med Surte BK 
som klar tvåa. Efterspelet 
kom att handla om protester 
och överklaganden. Surte på-
talade för förbundet att sättet 
som spelare gick mellan de tre 
mölndalslagen Mölndal A, 
Mölndal B och Kållereds BK 
inte kan accepteras. Nu drar 
Surte tillbaka protesterna, då 
det visade sig finnas vakanta 
platser i nästa års division ett.

– Vi hävdar fortfarande att 
vi har rätt i sak, men vi tänker 
inte ödsla kraft och energi på 
formalia. Målet har hela tiden 
varit att avancera och nu är vi 
klara för ettan. Det räcker så, 
säger Peter Lilja.

Serieindelningen blir klar 
först nästa vecka. Silly season 
däremot är redan i full gång.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

trallinje med Andreas Skån-
berg i mål, Henke Anders-
son som ankare, Johan 
Elving kreatör och Peter 
Antonsson som vass anfalla-
re håller hög klass.

Förlösande
Skärtorsdagens match mot 
division fyra laget Lunden 
BK, som för övrigt tränas av 
tidigare AIF-spelaren Michel 
Berntsson Gonzales, blev 

förlösande på 
många sätt. 
Efter att ha 
gått mållös 
från fyra raka 
matcher blev 

det äntligen tre fullträffar 
framåt. Erik Häggström 
satte två i första halvlek och 
Peter Antonsson avgjorde 
efter paus.

– Vi blev bättre ju längre 
matchen led och vi var det 
bättre laget sett över hela 
matchen. Kalle Svensson 
(tidigare Ahlafors IF) oroade 
och var tung att möta, men 
vi löste det.

Årets serie ser enligt Her-
mansson mycket oviss ut. 

Han har svårt att överhuvud-
taget hitta en seriefavorit.

– Stenungsund har en bra 
förstauppställning, men du 
vet ju inte hur ofta den kan 
spela och inte heller vad som 
finns bakom att fylla på med. 
Det är en del nya halländska 
lag som jag har dålig koll på. 
Det är möjligt att de är bättre 
än vi tror. 

Fjolåret resulterade i en 

sjundeplats och inget, inte 
ens de tunga spelarförluster-
na, antyder om vi ska tro Her-
mansson på ett sämre år.

– Helheten ser bättre ut 
och killarna är seriösa. Vi kan 
nog ställa till det för många.

FOTBOLL
Träningsmatch
Lunden ÖBK – Ahlafors IF 2-3 (2-2) AIF-tränaren Lars-Gunnar Hermansson ber till gudarna om 

att truppens ack så viktiga försvarsspelare ska friskna till. 
Måndagens planerade genrep mot Vänersborgs IF fick stäl-
las in.                Arkivbild: Allan Karlsson

Surte BK klart för ettan

GULDSVART?

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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