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Måndag 19.00 Skivstång Nödingeskolan

 20.00 Styrka Bas Nolskolan

Tisdag 17.00 Medel Nolskolan

Onsdag 19.00 Core Nödingeskolan

Tordag 19.00 Skivstång Nödingeskolan

 19.00 Medel Älvängens Kulturhus

Söndag 16.00 Hoppis&Skuttis Sporthallen Nödinge

 19.00 Bas Älvängens Kulturhus

Terminsstart

Måndag 14 januari 2013

GRATIS
prova på hela första veckan

I vår erbjuder vi

Hoppis&Skuttis
För barn 2-6 år i följe med förälder

Core 
Funktionell träning med fokus på 

bålstabilitet

Skivstång
Effektiv och utmannade styrketräning

Bas
Lagom tuff och enkel för att passa de flesta

Medel
Jympa med en del hopp och högre tempo

Bas Styrka
Jympa med mer utrymme för styrketräning

träna med oss

Vi har något för alla!
Ä

Program 14/1 - 28/4

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Telefon: 0702-902 757

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom

750 kr/400 kr 

10- klippkort

800 kr

Hoppis&Skuttis

300 kr
(inget medlemskap

för vuxna krävs)

Medlemskap  
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Barndans - Torsdagar
Startar 17 januari 2013 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 5-7 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan 0303-74 85 87

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 17 januari 2013
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Margareta 0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar 13 januari 2013
13 söndagar – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen
Startar 14 januari 2013

50:-/kväll
Grunddanser fr kl 19

Även nybörjare - Anmälan
Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Margareta  0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

KUNGÄLV. Ahlafors IF 
svarade för en gedigen 
insats i prestigefyllda 
Ytterby Cup.

Efter stort fi nalraffel 
stod Gunnilse IS som 
segrare.

Lagen möts snart 
igen, men då i årets 
division tre.

Det står redan klart att Ahla-
fors IF kommer att få stöta 
på Gunnilse ett par gånger 
under 2013, men redan i sön-
dags fick de båda mäta kraf-
ter. Fram till finalen var båda 
lagen obesegrade i Ytterby 
Cup – och så var det även efter 
full tid. Peter Antonsson tog 
vara på en hörna när blott sek-
under återstod av matchen. 
2-2 betydde tre minuters 
sudden death med bara två 
spelare plus målvakt i vardera 
lag. En uppställning som såg 
ut att kunna gynna Ahlafors 
IF vars burväktare Andreas 
S k å n b e r g 
ö v e r g l ä n s t e 
alla i turne-
ringen. Nu fick 
AIF dessvärre 
inte börja med 
boll, utan Gunnilse kunde 
etablera ett kompakt tryck 
mot det gulsvarta målet som 
förutom Skånberg försvarades 
av Johan Elving och Henrik 
Andersson. Ahlafors såg ut 
att ha klarat av den första stor-
men och var på väg att anfalla 
när Gunnilse vann en duell på 
mitten. Trots ett uppoffrande 
agerande lyckades inte AIF 
avvärja attacken. Det var trots 
allt en förlust som gick att leva 
med. Gunnilse ställde upp i 
ett Barcelonalikt matchställ 
och bjöd också på såväl snabb 
som teknisk fotboll.

Ahlafors IF å sin sida bjöd 
som vanligt på en giftig och 
dominant inomhusfotboll, 

där målvakten Andreas Skån-
berg är hårt engagerad och 
utgör ett ständigt hot med 
sitt tunga skott. Egentligen 
var det bara Gunnilse som 
lyckades neuatralisera denna 
power-play-liknande spel-
strategi som imponerade på 

Kungälvspu-
bliken.

Årets tunga 
värvning från 
Örgryte IS, 
spelande assis-

terande tränaren, Jonatan 
Lindström, agerade coach i 
turneringen. Han var själv-
klart nöjd med allt, utom 
finalresultatet.

– Det är en välspelad final 
som vi lika gärna kunde ha 
vunnit. På sätt och vis tycker 
jag att vi blir bortdömda. Det 
är två mycket tveksamma 
ingripanden som får förö-
dande konsekvenser. Bland 
annat gör Johan Elving ett 
regelrätt mål som blir bort-
dömt. Hur som helst så tycker 
jag killarna gör en mycket bra 
turnering och det är självklart 
mest synd om dem att de inte 
får sätta pricken över i, sa 
Lindström dagen efter. 

Dessutom tillade han att 
lagen snart möts i serien och 
då…

– Jag är övertygad om att 
vi kommer att ge dem en rejäl 
match utomhus. Jag vinner 
hellre i serien än i Ytterby 
Cup… 

I turneringen hade Ahla-
fors IF många målskyttar, 
men de främsta var Johan 
Elving 5, Peter Antonsson 4 
och Moa Abdulrazek 3.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Gunnilse blev till sist för svåra i Ytterby Cup

Ahlafors IF föll i fi nalen

Andreas Skånberg var turneringens bäste målvakt och har 
en mycket central roll i AIF:s spelidé inomhus. Han går gärna 
upp till halva plan och låter foten tala.

Johan Elving var AIF:s 
främsta utespelare i Ytterby 
Cup. Han går tveklöst mot 
ytterligare en bra säsong.

FOTBOLL
Ytterby Cup final
Ahlafors IF – Gunnilse IS 2-3 (sudden)


