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Trevlig sommar!Fredrik

Mikael
Nina Ulf

Det var varmt och skönt när 
Ahlafors IF satte punkt för 
fotbollsskolan i torsdags. 
Dagen till ära bjöds det glass 

efter lunchen och som om 
inte det vore nog fick man 
finfrämmat i form av Jakob 
Lindström. ÖIS 20-årige 

lagkapten möttes av applåder 
och jubel.

– Jag har fina minnen från 
Sjövallen och just fotbolls-
skolan tyckte jag var en höj-
dare. Jag har varit med både 
som spelare och ledare, för-
klarade Jakob.

Vad är viktigt att tänka 
på för att bli en duktig 
fotbollsspelare, undrade 
AIF:s ordförande Claes 
Berglund?

– Att ha roligt, det ska vara 
skoj att spela fotboll. Sedan 
är det viktigt att man lyssnar 
på sina ledare.

Jakob Lindström är 
Svensk elitfotbolls yngste 
lagkapten. Mittfältare Lind-
ström är definitivt ett före-
döme både på och utanför 
planen. Han svarade artigt 
på alla frågor som barnen 
ville ha svar på och därefter 
blev det bollutdelning och 

autografskrivande.
Det var en mycket stolt 

AIF-ordförande som sam-
manfattade en lyckad fot-
bollsvecka med perfekta för-
utsättningar.

– Vi har drivit fotbolls-
skolan i egen regi och det har 
möjliggjorts tack vare ide-
ella krafter inom föreningen 
samt fem feriearbetande 
ungdomar från Ale kommun. 
Det har fungerat jättebra. Vi 

har också haft ett samarbete 
med Vakna och Friends. För-
utom fotboll så har vi varje 
dag tillämpat värderings- och 
samarbetsövningar där vi har 
haft hjälp av representanter 
från Nol/Alafors Kulturför-
ening, säger Claes Berglund.

Jakob Lindström gästade fotbollsskolan på Sjövallen

Tillbaka på hem-
maplan. Örgryte 
IS lagkapten och 

mittfältsmotor 
Jakob Lindström 

var en uppskat-
tad gäst när 

Ahlafors IF satte 
punkt för sin 

fotbollsskola i 
torsdags. Här är 
det Nathan som 

får en boll av 
ÖIS-stjärnan.

Ahlafors IF:s fotbollsskola lockade drygt 80 barn, födda 00-06. Avslutningen kryddades med 
ett besök av ÖIS-stjärnan, tidigare Ahlafors IF, Jakob Lindström, som fi ck skriva autografer 
och ge goda råd till de unga talangerna.

Födelsedagsbarnet Jesper Zetterlund passade på att ta Jakob Lindströms autograf.

ALAFORS. Under den gånga veckan har Ahlafors 
IF arrangerat fotbollsskola.

Intresset blev stort – drygt 80 unga killar och 
tjejer mötte upp i dagarna fyra.

På avslutningsdagen gästades Sjövallen av Ör-
grytes storstjärna Jakob Lindström, vars moder-
klubb är just AIF.
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