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Ahlafors – 
Lärje/Angered
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Sön 17 feb kl 16.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Gilleby/Stala
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ALAFORS. – Det vore 
kul om Ahlafors kunde 
fi ra 100 år varje år, 
säger Lars-Gunnar 
Hermansson.

AIF:s tränare har 
varit hårt prövad de ti-
digare åren, men förfo-
gar nu över en gyllene 
jubileumstrupp.

– Det är inget att 
hymla om. Med den här 
truppen ska vi klara en 
topp tre-placering.

Optimismen är påtaglig runt 
Svenska Stenhus Arena och 
Sjövallens konstgräs. Ahla-
fors IF förbereder sig som 
bäst inför sitt 100-årsjubi-
leum och spelarna i truppen, 
som kommer att bli legen-
darisk, är mitt i försäsongen. 
Klubben har lyckats värva 
allt som stod på önskelistan 
och konkurrensen om plat-
serna kommer att vara sten-
hård.

– Det märks tydligt. Alla 
från fjolårets trupp har höjt 
sig och fokuseringen är total. 
Nyförvärven har spetsat till 
villkoren, men jag gläds åt 
att alla tar konkurrensen som 
en utmaning. Tempot på trä-
ningarna är en helt annat och 

inställningen hos samtliga 
imponerar även på mig som 
har varit med ganska länge, 
säger Lars-Gunnar Her-
mansson.

Det har även skett för-
ändringar i staben runt 
laget. Jonas Andersson som 
ledde AIF upp i tvåan senast 
det begav sig (2006) är till-
baka och assisterar nu L-G 
tillsammans med Jonatan 
Lindström, som dock också 
kommer att spela.

– Båda två tillför mycket 
energi med sitt enorma enga-
gemang. Det är en lyx att få 
ha sådan kompetens bredvid 
sig, erkänner Hermansson.

Han lär behöva sina boll-
plank i år. Det är kamp om 
varje position och startelvan 
känns svår att förutse på för-
hand.

– Det håller jag med om. 
Det beror lite på hur vi stäl-
ler upp, men grunden för 
vårt spel är 4-4-2. Sedan 
kommer vi nog gruppera 
spelarna lite olika beroende 
på vilka som är tillgängliga 
samt hur motståndet ser ut. 
Vi får se hur spelarna ser ut 
och i vilka positioner de pre-
sterar, spekulerar Hermans-
son som kommer få många 
tillfällen att se sina adepter.

– Ja, alla kommer att få 
mycket speltid. Vi har 14 trä-
ningsmatcher inplanerade, 
samtliga här hemma på Sjö-
vallen.

Han är noga med att 
betona att alla är med och 
konkurrerar. Det finns ingen 
som är given. Det är upp till 
bevis och det finns alternativ 
på alla positioner. Ahlafors IF 
har krigat sig kvar i trean de 
senaste åren och den inställ-
ningen måste alla nyförvärv 
till trots bli kvar.

– Om vi ska prestera ett 
bättre resultat än tidigare 
måste vi utgå från fjolårets 
nivå och krydda den med lite 
nytt. Killarna får inte lämna 
över ansvaret, utan alla måste 

fortsätta bidra, understryker 
Hermansson som definitivt 
inte saknar kryddor.

– Våra nyförvärv är rik-
tigt starka. Jag tycker samt-
liga tillför truppen något 
extra. Om du tvingar mig att 
nämna ett utropstecken så 
här långt så säger jag Edwin 
Persson som höll upp från 
fotbollen i fjol, men som 
tidigare har spelat ungdoms-
fotboll i Gais. Han har en bra 
spelförståelse och löser alla 
situationer på ett enkelt sätt.

Niclas Elving är tillbaka 
i moderklubben efter spel i 
såväl Örgryte IS som Gun-
nilse IS. Han har tvingats 
rehabträna fram till nu efter 
ett mindre ingrepp och är 
imponerad av vad han har 
sett från sidan.

– Här finns många riktigt 
skickliga fotbollsspelare och 
alla är riktigt seriösa. Det är 
bra fart och rejäla satsningar 
på varje träning. Det ska bli 
spännande att se hur detta 
utvecklar sig, säger han.

I årets division tre nord-
västra Götaland nämns ett 
antal kända klubbnamn som 
tänkbara topplag.

– Stenungsund fortsät-
ter sin satsning och kommer 

vara farliga, likaså lär Gun-
nilse till sist få ihop ett bra 
lag. Skoftebyn får man aldrig 
räkna bort, men det beror 
lite på hur de övriga lagen i 
Trollhättan formerar sig. Vi 
får se vad som blir över till 
Skofta. Sen är det inget att 
hymla om att även vi ska vara 
med i topp tre, det vore skam 
annars med en så bra trupp.

Ahlafors IF spelar sin 
första träningsmatch mot 
division två-motstånd nu 
på lördag. Lärje-Angered 
kommer då på besök till Sjö-
vallens konstgräs. Seriepre-
miären äger rum 13 april mot 
tuffast tänkbara motstånd – 
Stenungsund borta.

Nytt radarpar. Lars-Gunnar 
Hermansson har i år fått 
en tidigare A-lagstränare 
vid sin sida. Jonas Anders-
son tränade Ahlafors IF 
under åren 2005-2006 och 
lämnade uppdraget efter 
att ha lett laget till division 
två. Det är nog läge för en 
repris?

Varvar upp. Ahlafors IF:s 100-årstrupp har kryddats med många kvalitativa nyförvärv. Två av dem ledde uppvärmningsvar-
ven i torsdags, nr 44 Edvin Pearsson och nr 63 Jihad Nashabat.
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AHLAFORS IF 2013

Serie: Division 3 nordvästra 
Götaland
Tränare: Lars-Gunnar Hermansson.
Assisterande: Jonas Andersson 
och Jonatan Lindström (spelande).
Målvaktstränare: Stefan Johansson.
Material: Lennart Johansson.
Målsättning: Topp tre.
Seriefavorit: Stenungsunds IF.
Nyförvärv: Jihad Nashabat, Gun-
nilse, Niclas Elving, do, Jonatan 
Lindström, ÖIS, Edwin Pearsson, 
uppehåll 2012, tidigare Gais U, 
Jonatan Henriksson, Näset, Niclas 
Bjärnlind, Partille, Sebastian Holl-
stein, Stenungsunds IF, Haris Avdic, 
Borås AIK, Oscar Olofsson, egen 
produkt och Max Eklund, dito.

VW/MÅN
Fr 1 695 kr*
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Toppversionen high up! inkluderar även:

Bränsleförbrukning blandad körning 4,5 – 4,7 liter/100 km. CO
2
-utsläpp 105 – 108 g/km.  Miljöklass EU5. Bilen på bilden är extrautrustad.


