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ALVHEM. På fredag inleder Alvhem 
årets seriespel.

Det blir hemma fast borta.
– Gläntevis gräsmatta är inte i 

speldugligt skick, så det blir Forsval-
lens konstgräs istället, berättar 
årsfärske tränaren Roger Brunberg.

Roger Brunberg är ett bekant ansikte i fot-
bollskretsar och har huserat i ett flertal klub-
bar i Göta älvdalen, på senare tid ibland annat 
Göta BK och Hjärtums IS. Nu har han Glän-
tevi Idrottsplats som hemvist.

– Jag trivs jättebra med killarna och med 
föreningen, säger Brunberg till lokaltid-
ningen.

Försäsongen har varit lite upp och ner. 
Träningsfliten har varit god på sina håll, men 
tränare Brunberg hade önskat större kvanti-
tet under uppbyggnadspassen.

– Hade alla spelare tränat ordentligt så 
hade jag vågat sikta på toppen. Nu tror jag att 
en mittenplacering är en realistisk målsätt-
ning.

Vilka ser du som guldfavoriter?
– Jag tror säkert att något av Trollhätte-

lagen kommer att få till det, TBIS ska inte 
underskattas. Sjuntorp blir också att räkna 

med.
Vad har du för tankar inför fredagens 

premiär?
– Åsaka är ett lag som vi ska kunna störa. 

Jag tycker att det har sett bättre och bättre 
ut för varje vecka som gått, avslutar Roger 
Brunberg.

JONAS ANDERSSON

Alvhems IK – ett mittenlag?

Roger Brunberg, ny tränare i Alvhems IK.

ÄLVÄNGEN. En bedrövlig första 
halvlek förstörde ÄIK:s lördagsefter-
middag.

Gästande Bosna hade 0-3 i paus 
och saken var klar.

– Pojklagsfotboll från vår sida, 
konstaterade ÄIK-tränaren 
Peter ”Erra” Eriksson.

På de tre inledande hemma-
matcherna har det bara blivit 
en seger. Den kom i premiären 
mot Hyppeln, därefter har Hålta 
och nu senast Bosna snuvat ÄIK på samtliga 
poäng.

– Tyvärr är vi alldeles för ojämna. Vi blan-
dar och ger, säger Peter Eriksson besviket.

Bosna gjorde processen kort med sina 
motståndare. 3-0-ledningen i halvlek ökades 
till 4-0 på en tveksamt dömd straffspark i den 
77:e minuten. Älvängen var ett slaget lag och 
det hjälpte föga att Johan Wester reducerade 
två gånger om och snyggade till siffrorna en 
aning.

– Jag vet inte om killarna spänner sig. Vi 
uppträder ängsligt och gör många misstag, 

förklarar ”Erra”.
På lördag väntar årets första bortamatch då 

Hälsö BK står för motståndet.
– Även det en tuff utmaning då Hälsö 

kommer från division 5. Det gäller att vi är på 
tårna direkt från start, avslutar Peter Eriks-
son.

JONAS ANDERSSON

Bottennapp av ÄIK

Johan Wester slog till två gånger om mot 
Bosna, men vad hjälpte det när gästerna 
hade gått ifrån till en 4-0-ledning och 
avgjort drabbningen på Älvevis konstgräs-
matta.

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Bosna IF 2-4 (0-3)
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Nu är de 
här igen!
Börja spara i premieobligationer senast den 30 april.  
Du kan vinna upp till en miljon och får alltid minst pengarna  
tillbaka. Premieobligation 13:1 säljs 17-30 april på  
www.riksgalden.se/spara, 020-780 250 eller hos  
vissa banker och fondkommissionärer.

I samarbete med

Hjälp till att sprida budskapet om vår 
jubileumsdag till Dina vänner!

SJÖVALLEN, ALAFORS
KL 1500

Underhållning av lokalt band

KL 1600

Ahlafors Oldtimers – TV-laget

TV-laget leds av Patrick Ekwall

och i truppen ingår bland andra

Thomas Ravelli, Patrik Sjöberg och Robert Prytz.

Entré: 80 kronor, födda -97 och äldre

2000 – 0100 Dans i Furulundsparken till The Flashmen

Servering av öl och cider från Ahlafors Bryggerier

Entré: 100 kr | Ålder: 18 år

CLOVVE DELAR UT GLASS

TILL ALLA BARN KL 15-15.30

Du som nu är, eller har varit aktiv i Ahlafors IF 

tidigare, inbjuds till ett gulsvart 100-årskalas

i Furulundsparken, insläpp kl 18-19

OBS! Endast föranmälda släpps in
Anmälan sker på vår hemsida www.ahlaforsif.se

JUBILEUMSDAG
   1 JUNI


