
ALAFORS. Storsatsande 
Ahlafors IF började året 
med en riktig skalp.

Division två laget 
Lärje-Angered fi ck åka 
hem med en näsbränna.

– Det var ett första 
styrkebesked, konsta-
terar en nöjd AIF-
tränare, Lars-Gunnar 
Hermansson.

Ahlafors IF var spelsuget och 
bjöd den för träningsmatcher 
förhållandevis stora publi-
ken, 60 personer, på en riktigt 
bra fotboll i februarikylan.  
Med två granna frisparksmål, 
ett av Johan Elving och ett 
av Jihad Nashabat bekräfta-
des att laget i år förfogar över 
spetskvalité.

Lärje-Angered hade som 
väntat ett större bollinne-
hav och pressade hemma-
laget, men egentligen utan 
att skapa några direkt heta 
målchanser. Farligt blev det 
däremot när AIF fick ställa 
om.

– Det såg riktigt bra ut 
emellanåt och samtliga kunde 
kliva av med ett godkänt 
betyg. Jihad, Johan Elving 
och Henrik (Andersson) 
var väl våra klarast lysande 
stjärnor, säger Lars-Gunnar 
Hermansson och tillägger:

– Jag hade nog förväntat 
mig en ännu tuffare match. 
Lärje kom med sitt A-lag och 
blev nog lite tagna på sängen.
Faktum är att vi skapade fler 
målchanser än vad de gjorde 
och det känns väldigt bra. Vi 
behöver inte be om ursäkt för 
den här segern.

Ahlafors kunde gå till 
halvtidsledning med 2-0, 
men direkt i början av andra 
reducerade gästerna. Den 
våldsamma forsceringen ute-
blev. Hemmalaget stod upp 
bra och med kvarten kvar 
att spela bjöd planens artist, 
Jihad Nashabat, på en härlig 

framspelning till Peter 
Antonsson som kunde 
avsluta säkert högt i mål.

AIF har planerat in ett 
stort antal träningsmatcher 
och närmast på lördag väntar 
Velebit som 
fick lämna 
division tre i 
år.

– Inled-
n i n g s v i s 
kommer vi att ge alla mycket 
speltid. Först om ett par tre 
veckor kommer vi att spetsa 
laget, säger L-G.

Årets stora nyförvärv, 
Jonatan Lindström kom in 
med halvtimmen kvar och 
visade mycket energi.

På lördag är det nya tag på 

Sjövallens konsttgräs och de 
med en ny startelva. Nedan 
ser ni årets första laguppställ-
ning.

Ahlafors startelva mot Lärje: I mål: 
Andreas Skånberg. 
Försvar: Anders 
Andersson, Henrik 
Andersson, Shkar 
Nawzad, Harris 
Avdic. Mittfält: 

Sebastian Hällbäck, Johan Elving, 
Anders Lundsten, Ali El-refaei. Anfall: 
Jihad Nashabat och Peter Antonsson.
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MARKNADSAFTON TORSDAG 14 MARS
KL 19.00

Ale kommuns kulturförening Teatervinden ger 
Vilhem Mobergs klassiker Marknadsafton.
Nu fi nns det chans för er som missade höstens 
succéuppsättning på Repslagarmuseet att se 
komedin på Ale gymnasiums teaterscen.

Teatern, Ale gymnasium 
 Vuxen 100 kr. Ungdom 50 kr.

medarrangör

Biljetter säljs på Biblioteket
i Nödinge tel: 0303-330216

BILJETTER

NÖDINGE. Joel Mum-
bongo går i klass 7A på 
Kyrkbyskolan.

Fotboll har alltid varit 
hans stora fritidsin-
tresse, men på grund 
av, eller snarare tack 
vare, sin idrottslärare 
Tobias Hansson har 
friidrotten kommit in i 
bilden.

– Joel är en extrem 
talang, säger Tobias.

Det var på en idrottslek-
tion som Tobias Hansson på 
allvar fick upp ögonen för 
Joel Mumbongos fantastiska 
löparförmåga.

– Jag brukar springa med 
mina elever och det är ingen 
som slår mig på 60 meter. 
Mot Joel hade jag inte en 

suck. Ännu tydligare blev det 
när vi sprang 100 meter. När 
Joel var i mål hade jag nog 30 
meter kvar, berättar Tobias.

– Samma sak var det när 
eleverna skulle hoppa längd-
hopp. Han flög över fem och 
en halv meter.

Tobias Hansson tyckte 
att talangen borde förädlas. 
Han slängde i väg ett mail till 
Örgryte IS där Joel Mum-
bongo är ett bekant ansikte 
sedan tidigare.

– Jag spelar fotboll i ÖIS. 
Jag var med i Nödinge fram 
till 2011, men sedan bytte 
jag till ÖIS. Jag huserar på 
vänsterkanten och snabbhe-
ten är min absoluta styrka 
som fotbollsspelare. Just nu 
håller jag på att utveckla min 
teknik, berättar Joel för Ale-

kuriren.
Mycket träning blir det för 

Joel Mumbongo, fem pass 
fotboll och två pass friidrott 
i veckan. Friidrott har han 
utövat under professionell 
ledning under tre månader 
och resultaten har inte låtit 
vänta på sig.

– Hittills har det gått väl-
digt bra. Fotbollen har gjort 
mig löpstark och snabbheten 
har alltid funnits där. Min 
tränare säger att jag är lätt-
lärd.

Resultaten talar sitt tyd-
liga språk. Joel Mumbongos 
7.61 på 60 meter är årsbästa 
inomhus för pojkar 14. Han 
har den näst bästa note-
ringen i längd (5.71), likaså i 
höjd (1.72).

– Jag testade höjd första 

gången på Pallasspelen, som 
avgjordes för några veckor 
sedan. Det var då jag hop-
pade 1.72 och det räckte till 
guld, förklarar Joel.

Om det blir en helhjärtad 
satsning på fotboll eller på 
friidrott får framtiden utvisa. 
Joel Mumbonga ska låta 
beslutet växa fram.

– Det här året kommer 
jag att kombinera fotbol-
len med friidrottsutövandet. 
Mina tränare har förståelse 
för situationen vilket känns 
väldigt bra. Nästa år tvingas 
jag nog välja och då blir det 
hundra procents satsning på 
den eller den andra sporten.

– Idrottsläraren upptäckte Joels kapacitet
En friidrottstalang utöver det vanliga

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Joel Mumbongo från Nödinge har bara tränat friidrott i tre 
månader, men tillhör redan de absolut främsta i sin ålders-
klass. 

Fin skalp direkt för AIF
– Besegrade division två motstånd

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Träningsmatch
Ahlafors IF –Lärje-Angered 3-1

Ale IBF föll i sudden mot jumbon
NÖDINGE. Ale IBF tog 
först en skön seger i 
sudden mot Marstrand, 
men fi ck sedan smaka 
på samma medicin.

I onsdags vann tabel-
ljumbon FBC Lerum i 
Ale gymnasium.

Förlusten (5-6) var 
extra tung då hemmala-
get tappade en tremåls-
ledning.

Efter en period hemma 
i Ale gymnasium ledde 
hemmalaget med 4-1 och 
såg ut att gå mot en säker 
seger. Efter två perioder 
var det utjämnat.

Mattias Ögren, tre-
målsskytt för kvällen, gav 
Ale återigen ledningen när 
det bara återstod 23 sekun-
der av slutperioden. Men 
som så många gånger förr 

den här säsongen tappade 
Ale fokus i slutsekunderna. 
19.56 visade matchuret när 
Lerum kvitterade.

I sin besvikelse tjatade 
hemmalagets Oscar Frii 
ut sig när förlängningen 
skulle starta. Med en man 
mer kunde Peter Malm-
berg göra segermålet för 
jumbon.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ


