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Redan 2000-01 släppte 
Svenska Fotbollförlaget en 
skrift på samma tema. Nu 
upplevdes den som omodern 
och svårhanterlig. Svenska 
Fotbollförbundet gav därför 
Gerhard Sager, ordförande 
i tävlingskommittén, i upp-

drag att författa en ny text.
– Jag skulle revidera det 

tidigare häftet, men istäl-
let resulterade det i en helt 
ny bok. Upplägget är helt 
annorlunda jämfört med den 
tidigare skriften, berättar 
Gerhard Sager.

”Fotbollens matcharrang-
emang – tips och råd till för-
eningen” är namnet på den 
nyutgivna boken, som vänder 
sig till breddklubbarna inom 
svensk fotboll.

– Elitfotbollen har sin 
egen manual, den är mycket 
mer omfattande. Denna 
skrift är anpassad för fören-
ingar som spelar i division ett 
och neråt, säger Sager.

– Vi har tagit fram en 
manual som ska vara lätthan-
terlig för den enskilda för-
eningen. Förhoppningsvis 
kan tipsen som finns i boken 
höja statusen hos respektive 
förening. Syftet är att repre-
sentationslagens matcher ska 
bli en samlande tilldragelse 
på orten. 

Central roll
Gerhard Sager har själv ett 
förflutet som mångårig ord-
förande i Skepplanda BTK 
och sitter sedan ett antal år 
tillbaka som ordförande i 
Västergötlands Fotbollför-
bund. Han vet att fotbolls-

föreningen spelar en central 
roll på mindre orter.

– Skepplanda är ett bra 
exempel. Det kanske inte 
händer så mycket mer i sam-
hället än fotbollsmatchen på 
lördagen och gudstjänsten 
på söndagen. Att då lyckas 
samla bygden till representa-
tionslagens matcher på dam- 
och herrsidan borde ligga 
i föreningarnas intresse. 
Varför inte samarbeta med 
andra lokala föreningar eller 
organisationer i samband 
med matcherna? Jag ger råd 
om det i boken.

Fotbollens matchar-
rangemang beskriver på ett 
pedagogiskt sätt vad klub-
barna bör tänka på inför 
sina seriematcher – alltifrån 
annonsering av kommande 
evenemang till läsvärda pro-
gramblad, speakerfunktion 
och mycket mer.

– Att skapa en välkom-
nande miljö på idrottsplatsen 
är viktigt, avslutar Gerhard 
Sager.
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TRÄNINGSMATCHER
Ahlafors IF – Alingsås IF 3-0 (1-0)
Mål AIF: Johan Elving 2, Moha 
Abdulrazek. Matchens kurrar: Moha 
Abdulrazek 3, Johan Elving 2, Niklas 
Elving 1.

Ahlafors IF – IFK Trollhättan 3-0 
(1-0)
Mål AIF: Moha Abdulrazek, Jihad 
Nashabat, Sebastian Holstein. 
Matchens kurrar: Anders Andersson 
3, Edwin Pearson 2, Moha Abdul-
razek 1.

Askims IK – Edet FK 3-0
Vårgårda – Lödöse/Nygård 5-1
Älvängen – Lekstorp 2-3

DM Västergötland
Skepplanda – Alingsås 0-2

Träningsmatcher damer
Ahlafors IF - Skepplanda BTK 0-2 
(0-2)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 2.
Kommentar: Skepplanda BTK tog 
en rättvis seger på Sjövallens 
konstgräs på Annandag påsk. Det 
skiljer en division mellan lagen och 
det syntes. Dessutom har AIF ett 
mer eller mindre helt nytt lag inför 
årets säsong. Resultatet gladde 
därför årsfärske AIF-tränaren Ola 
Holmgren.
– Vi stod upp bra och var inte utspe-
lat, men det var helt uppenbart att 
vi mötte en motståndare som var 
mer samspelt och bättre tränad. 
Det fanns ändå mycket att vara 
nöjd med. Vi skapade egentligen 
tillräckligt med chanser för att göra 
minst ett mål, men att SBTK vann 
går absolut inte att snacka bort, sa 
Ola Holmgren.

Division 3 Göteborg damer
Surte IS IBK – IBK Walkesborg 
10-1 (5-0, 3-1, 2-0)
Mål SIS IBK: Linda Karlsson 4, Emme-
lie Södergren 2, My Hjelm 2, Carolina 
Björkner och Anna Romell 1 vardera. 
Matchens kurrar: Linda Karlsosn 3, 
Carolina Björkner 2, My Hjelm 1.

Kärra IBK – Surte IS IBK 5-4 
(0-0, 1-3, 4-1)
Mål SIS IBK: Linda Karlsson 2, 
Emmelie Södergren och My Hjelm 
1 vardera. Matchens kurrar: Natalie 
Hjertberg 3, Linda Karlsson 2, Stina 
Johansson 1.

Sluttabell
Surte IS IBK 18 121 49
Stenungsund 18 42 42
Kärra IBK 18 32 36
IBK Göteborg 18 36 35
IBK Walkesborg 18 26 31
IBK Älvstranden 18 -32 19
FBC Lerum 18 -17 18
Öckerö IBK 18 -54 16
Orust IBK 18 -59 15
Skår IBK 18 -95 3

Lör 6 april kl 12.00
Forsvallen

SBTK – Bosna

Lör 6 april kl 13.00
Surte IP

Surte – Nödinge

Lör 6 april kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Hyppeln
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– Ny skrift signerad Gerhard Sager
Matchmanual för fotbollsklubbar

Dagläger
för grupp II – III

tors 4/4
till fredag 5/4

 

Nybörjargrupp
startar snarast möjligt 

måndagar 16.45
för 6 st elever
160 kr/lektion

 

Kycklingskuttet 14/4
 

KM i dressyr 21/4

WWW.AJRK.SE 
ELLER 031-982500

MAIL AJRK@TELIA.COM

Varmt välkomna!

Ströplatser finns i befintliga 
grupper på ponny och häst!

Se mer info på hemsidan

 
Välkomna till Jennylund!
En ridklubb för alla med

hästen i centrum!

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Våren 2013

ÄLVÄNGEN. Kulan i luften – det är vår.
Påsken utgjorde startskottet för den allsvenska 

fotbollen och i veckan inleds de lokala fotbollsse-
rierna.

Som en god hjälp för det perfekta matcharrange-
manget har Gerhard Sager från Skepplanda skrivit 
en bok innehållande diverse tips och råd. 

ALAFORS. I vintras var 
det krisläge – ingen 
tränare och en väldigt 
tunn spelartrupp.

Förutsättningarna 
har dock förändrats 
radikalt för Ahlafors 
IF:s damer.

– Jag tror att vi kan 
vara med och fi ghtas 
om guldet i division 3. 
Det är upp till tjejerna 
hur högt de vill nå, 
säger nye tränaren Ola 
Holmgren.

Sent om sider fick Ahlafors 
IF klart med en ny ledar-
stab för klubbens damse-
niorer. Carina Ackerfors 
och Magnus Aili kommer 
att assistera Ola Holmgren, 
som har haft Sjövallen som 
hemvist under de tre senaste 
säsongerna men då i en 
annan roll.

– Jag har varit hjälpträ-
nare på herrsidan. I höstas 
lämnade jag fotbollen för att 
istället satsa på uppdraget 
som lagledare/materialare 
för RIK i handbollens elit-
serie. När Ahlafors IF ringde 

och frågade om jag ville ta 
över ansvaret för damlaget 
blev jag intresserad. Det blir 
en ny utmaning att få leda 
tjejer och dessutom blir det 
första gången som förste-
tränare för ett lag, säger Ola 
Holmgren.

– Det var flera klubbar 
som hörde av sig, men Ahla-
fors kändes rätt. Det är roligt 
att få vara verksam i AIF nu 
när det är 100-årsjubileum.

Som en direkt följd av att 
Ola Holmgren antog träna-
rerbjudandet anslöt en drös 
med nya spelare till Sjöval-
len. Samtliga har ett förflutet 
i Skepplanda BTK och senast 
i Surte IS. Spelarna det hand-
lar om är Catrine Aronsson, 
Therese Madsen, Maria 
Madsen, Nathalie Ekman, 
Malin Hult, Lina Frödell, 
Annelie Hermansson och 
Sandra Frånlund.

– Det är kvalitativa 
nyförvärv som naturligt-
vis kommer att lyfta det här 
laget. Ta bara en spelare 
som Catrine Aronsson, hon 
kommer att bli oerhört vär-
defull, säger Ola Holmgren.

Hur kommer du att for-
mera laget?

– Det blir ett 4-4-2-spel. 
Jag kommer jobba mycket 
med attityden hos tjejerna. 
Det är inte alltid det bästa 

fotbollslaget som vinner 
matcher, inställningen måste 
finnas där, förklarar Ola.

Seriepremiären äger rum 
fredagen den 12 april hemma 
mot Göteborgs SIF.

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Förstärkt AIF siktar mot toppen

www.skepplanda.se

Boll och lek -06
Boll och lek för pojkar och fl ickor födda 2006

 Forsvallens konstgräsplan, söndagar kl 16.00-17.00
Med start söndagen den 14 april
Alla är välkomna att prova på!

Frågor: Håkan Enyck 0736- 66 81 69

Fotboll för fl ickor och pojkar 
födda 2005

Flickor -05 
Onsdagar, kl 17.30-18.30 

Med start onsdagen den 3 april.
Frågor: Ann-Sofi e Yverås, tel 0736-79 31 30

Pojkar -05 
Måndagar, kl 17.30-18.30 

Med start måndagen den 8 april.
Frågor: Martin Gärdeus, tel 0706- 43 64 21

Träningen är på Forsvallens konstgräsplan

Välkomna! 

Ahlafors damlag har fått en ny huvudtränare i Ola Holmgren som fl ankeras av sina medar-
betare, Magnus Aili och Carina Ackerfors. Flera nyförvärv har anslutit till Sjövallen, bland 
andra Catrine Aronsson, Annelie Hermansson, Sandra Frånlund och Malin Hult.


