
ALAFORS. 2010 utsågs 
han till Ales bästa fot-
bollsspelare.

Efter det tröttnade 
Jonatan Henriksson, 
26, på resorna och 
köerna.

Nu fl yter trafi ken 
igen och den bollskick-
lige allkonstnären har 
hittat hem till Ahlafors 
IF.

Det blev två år i Näset SK 
i division fyra. Under året 
genomgick Jonatan Henriks-
son en höftoperation och 
missade halva säsongen. Med 
minsta möjliga marginal 
tvingades Näset lämna fyran, 
trots en magnifik höst.

Att moderklubben Ahla-
fors IF fyller 100 år har inte 
undgått Henriksson som 
också har många vänner kvar 
i klubben.

– När det blev klart med 
"Jonte" Lindström kändes 
det plötsligt väldigt intres-
sant. Truppen ser ut att bli 
riktigt bra och när klubben 
dessutom firar 100 år är det 
en ära att få vara med. Jag 
har tränat ett par gånger och 
snackat med Lars-Gunnar 
Hermansson. Jag fick posi-
tiva signaler och då var det 
inget att tveka på, säger Jona-
tan Henriksson till lokaltid-
ningen.

Användbar
Med ytterligaren en Jonte 
i laget får LG alternativ på 
flera positioner. Henriksson 
har varit såväl mittbacksstra-
teg som defensiv mittfältare 
och har med stor framgång 
även använts offensivt i de 
lag han representerat.

Ahlafors IF har också 
gjort klart med sin måvakt, 
Andreas Skånberg, som 
efter att ha tränat med 
division ett laget Utsikten 
bestämt sig för att fortsätta 

i moderklubben. Till trup-
pen har också Haris Avdic, 
Borås AIK, Sebastian Holl-
stein, Stenungsunds IF, och 
Niclas Bjärnlind, Partille IF 
anslutit.

Spelarförluster
På förlustsidan noterar vi 
att Marcus Waltilla går till-
Skottfint, målvakten Marcus 
Samuelsson, till Skepplanda 
BTK och  Robin Larsson 
väljer IK Kongahälla.

Den gulsvarta 100-åringen 
ser ut att få en konkurrens-
kraftig trupp till nästa års 
seriespel. Det kan behövas 
då Ahlafors kommer att möta 
lag som Gunnilse IS och Frö-
lunda. Lokaltidningen har 
tidigare berättat om Jonatan 
Lindström från Örgryte IS 
och Niclas Elvings åter-
komst från Gunnilse.
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TROLLHÄTTAN. Inte 
heller Slussens BK 
kunde bjuda Surte BK 
rejält motstånd.

Nu väntar seriefi nal 
på onsdag hemma mot 
Kålland.

– Vi är redo, kurvan 
pekar åt rätt håll, 
hälsar surtetränaren 
Robert Holmén.

Surte BK åkte obesegrat till 
Trollhättan för att ta sig an 
Gripens farmarlag Slussen. 
Gästerna fick en flygande 
start med 3-0 redan efter en 
kvart.

– Vi hade bra utdelning 
och tappade kanske lite fokus 
efter målen. Vår insats är inte 
optimal och det kändes lite 
onödigt att släppa in Slussen 

i matchen som vi trots allt 
gjorde, säger Holmén.

Hemmalaget jämnade ut 
spelet och kröp närmare. 
Framför allt var det det 
fruktade brödraparet Fred-
rik och Tobias Källqvist 
som leve-
rerade. Tio 
minuter in i 
andra halvlek 
hade Slussen 
gjort 4-5 och 
därför blev Olle Smedbergs 
4-6 förlösande för Surte.

– Det var en viktig full-
träff, men jag måste ändå 
säga att det aldrig var riktigt 
oroligt. Vi hade bra kon-
troll på händelserna, menar 
Holmén.

På onsdag väntar nu serie-
final hemma i Ale Arena. 

Kållands BK har hittills 
bara förlorat en match. Med 
andra ord blir det en riktig 
värdemätare för Surte BK.

– Jag såg dem i en tränings-
match mot Otterbäcken. De 
imponerade på mig och  jag 

är inte förvå-
nad över att 
de är med i 
tabelltoppen. 
De har lite 
gamla Villa- 

och Lidköpingskillar i laget 
och blir säkert att räkna med, 
avslutar Robert Holmén.

Segern över Slussens BK 
var Surtes sjätte raka och 
laget har en överlägsen mål-
skillnad, vilket gör att de 
kommer att toppa tabellen 
även vid en eventuell förlust 
mot Kålland.

Jonte nummer två återvänder
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Öppettider:

Mån-fre 10-18, Tor 10-20, Lör 10-14

0520-66 00 05

Från oss alla

till er alla

– Nu väntar Kållands BK i Ale Arena

Obesegrade Surte redo för seriefi nal
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Per-Anders Klöversjö
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Christoffer Ohlsson är ett av nyförvärven från Kareby IS som fortsätter att imponera. 
Skarpskytten gjorde två mål och trivdes i en ny anfallsroll mot Slussen. 

BANDY
Division 1 västra
Slussens BK – Surte BK 4-8 (3-5)

NÖDINGE. Det blev 
ingen revansch för Ale 
HF.

Handbollsherrarna 
förlorade även det 
andra mötet mot Bal-
tichov.

På värsta tänkbara 
sätt – uddamålet.

– Vi var värda minst en 
poäng. Killarna gör det vi 
kan begära och visar stort 
hjärta, men 
det ville sig 
inte. Det 
krävs ett snäpp 
bättre skärpa i 
avslutningarna 
för att bli ett segrande lag, 
konstaterar aletränaren Kim 
Wahlgren efter slutsignalen.

Ale HF:s herrar var länge 
i ledningen och anförde 
matchen utan att kunna göra 
det sista rycket. Istället gick 
gästande Baltichov ikapp 
halvvägs in i andra halvlek.

– Det kanske är fysiken 
och konditionen som tryter, 
men det känns inte så. Idag 

hade vi våra lägen att avgöra, 
men sätter inte dit bollarna. 
Spelmässigt hoppas jag ändå 
att killarna kan ta med sig 
en positiv bild av matchen. 
Fortsätter vi som idag blir 
det många poäng till våren, 
säger Kim Wahlgren.

Hösten blev långt ifrån 
vad Ale HF hoppats på. Bara 
fyra segrar på 13 försök. 
Lagen bakifrån jagar nu.

– Poängen kommer. Vi 
har en bra trupp och när alla 

är tillgäng-
liga kan vi 
matcha alla 
lag i serien. 
Även om vi 

förlorade idag känns det som 
en positiv avslutning. Vi är 
på gång, killarna vill vinna 
och visar bra inställning, 
menar Kim Wahlgren.

Ale HF är nu spellediga 
fram till fredag 4 januari, då 
Halmstad väntar på borta-
plan.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tung uddamålsförlust för Ale HF

Lödöse 0520-66 00 10

Ombud för Västtrafi k:

JULÖPPETTIDER
Mån-fre 8-21
Lör-sön 9-21
Julafton 9-14
Juldagen 10-21
Annandag jul 10-21
Nyårsafton 9-16
Nyårsdagen 10-21

God Jul &
Gott Nytt år

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Baltichov 26-27 (13-13)
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– Henriksson tillbaka i moderklubben

Jonatan Henriksson återvänder till Ahlafors IF efter två 
säsonger i Näset.               Arkivbild: Allan Karlsson


