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Ridskolan för ungdomar och vuxna 
med höga krav på kvalitet

K-RIDCENTER
Vi finns på Hamnens Gård, Älvängen 

Vuxna:

Lena Karlsson

0705-18 17 77

Byt upp dig eller börja rida?
Vi har ridning för alla åldrar på alla nivåer, för dig som aldrig 

ridit tidigare – dig som vill tävla, på ponnys och hästar.

Ungdomar:

Annika Teibl    

0709-81 77 11

Info och anmälan
www.k-ridcenter.se

 

EDET/ALAFORS. Ahla-
fors IF har medvind.

I veckan blev det 
sex nya poäng och ett 
tydligt häng på den ab-
soluta toppen i division 
tre.

– 8-1 på två matcher 
är svårt att klaga på. 
För tillfället gör vi allt 
rätt och spelar med 
stort självförtroende, 
säger AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermans-
son.

Sex poäng på två matcher 
eller 16 av 18 pinnar på de 
senaste sex matcherna. Sta-
tistiken är numera en rolig 
läsning för Ahlafors IF, oav-
sett hur du vänder på den. 
Plötsligt är 
laget tabellfyra 
och har häng 
på de allra 
främsta. Både 
i derbyt borta 
mot Edet FK 
och i hem-
mamatchen mot Älvsborg 
i lördags var det en tydlig 
klasskillnad. Ahlafors IF 
visar upp en trygghet och ett 
självförtroende som saknats 
tidigare. Dessutom har laget 
ett antal formtoppade spe-

lare som bidrar med det som 
avgör matcherna. Hetast av 
alla är vänsterraketen Niclas 
Elving, men också Jonatan 
Lindström har kommit i slag 
på mittfältet. Båda var minst 
sagt delaktiga i segern mot 
Edet. Niclas Elving slog tre 
målgivande passningar och 
satte själv 3-0. Jonatan Lind-
ström avslutade målskyttet 
med att panga in fyran och 
forcera in femman.

– Det är få, om överhu-
vudtaget någon, i den här 
serien som hänger med 
”Nicke”. Samtidigt har vi 
blivit bättre på att få ut bol-
larna. Han får dem rättvänd 
så han kan behålla farten, sen 
är det en enorm styrka att han 
både kan spela in och avsluta 

med kvalitet, 
b e r ö m m e r 
Jonte Lind-
ström som 
också konsta-
terar att det 
har hänt en del 
i tabellen.

– Trepoängssystemet gör 
att allt kan hända. Vinner 
du fem raka matcher är du 
nästan alltid med i racet.

Efter en motig vår har 
nyförvärvet från ÖIS, Jonat-
han Lindström, själv hittat 

storformen. Förtroendet 
som central mittfältare har 
han besvarat på rätt sätt och 
formbeskedet glädjer inte 
minst honom själv.

– Det har känts allt bättre. 
Jag har fått vara helt skade-
fri i två månader. Sommaren 
har jag ägnat mycket åt reha-
bträning och det har gjort 
mig starkare. Nu är jag inte 
hämmad av varken rygg eller 
ljumskar samtidigt har vi fått 
spelet att fungera. Många av 
oss har inte spelat ihop tidi-
gare och det låter kanske som 
en klyscha, men det tar tid 
att spela samman ett nytt lag. 
Nu har vi flyt och det känns 
som att det inte spelar någon 
roll vem som spelar eller på 
vilken position. Alla levere-
rar och visar självförtroende. 
Spelar vi på den här nivån 
kan vi slå alla lag i serien. 
Ingen går säker, summerar 
Jonte Lindström scenför-
ändringen från i våras.

Till lördagens drabbning 
med Älvsborg tvingades LG 
Hermansson göra två för-
ändringar. Shkar Nawzad 
som ådrog sig en fotskada 
mot Edet tvingades stå över 
till förmån för Sebastian 
Hällbäck och den interna 
skyttekungen Moha Abdul-
razek var tillbaka efter 
avstängning. Ahlafors fick 

möta en ny utmaning, som 
säkert kommer att hända 
fler gånger i takt med att 
laget vandrar uppåt i serien, 
ett motstånd som backade 
hem och ”parkerade bussen” 
framför eget mål.

– De hade gjort sin läxa väl. 
Plötsligt fick vi inga omställ-
ningar och vi lyckades inte 
stjäla boll heller eftersom de 

bara slog långbollar över vår 
backlinje. Det blev svårare än 
beräknat och det var först när 
vi fick in 1-0 som det loss-
nade, vilket var en följd av att 
Älvsborg tvingades anfalla, 
säger Hermansson som ändå 
var nöjd med hur matchen 
förlöpte.

– Killarna är discipline-
rade och följer matchplanen. 

Exakt hur bra vi är just nu vet 
jag inte. Det var länge sedan 
vi hamnade i underläge och 
det är först då som vi ser hur 
stabila vi är och hur mycket 
vi litar på vårt spel.

På fredag väntar borta-
match mot Västra Frölunda.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Älvsborg 3-0 (0-0)
Edet FK – Ahlafors IF 1-5 (0-2)

AIF ler igen!

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 2/9

Hopp- och lekgympa, 4-5 år 18.15-19.00
Hålanda Bygdegård. Ledare: Matilda Körnsberg

Torsdagar - start 5/9
Gympa med mycket lek, 6-8 år 18.00-18.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Torsdagar - start 5/9
Gympa för lite äldre barn, 9-11 år 19.00-19.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Under v 36 och 37 kan du prova våra pass utan kostnad.  
Avgift: Vuxna och ungdomar 550 kr, barn 250 kr för 12 veckor.

Ingen föranmälan!
Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim

Hösten 2013

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar - start 2/9

Vattengympa 19.45-20.45 
Skepplanda Simhall. Ledare: Liselott Persson

Tisdagar - start 3/9
Medelpass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Ida Edvardsson 

Torsdagar - start 5/9
Medelpass 19.00-20.00

Höjdpunkten i Nygård. Ledare: Anki Olsson

Lördagar - start 7/9
Medelpass  10.00-11.00

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Lotta, Liselotte, Anki och Ida

Söndagar - start 8/9
Medelpass utan vikter  19.00-20.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Lotta Edvardsson

Har fått kämpa sig tillbaka, men nu är Jonatan Lindström precis så bra och värdefull som 
Ahlafors IF och dess anhängare hoppades på inför säsongen.

Se va bra vi är! Mittbacken 
Jonatan Henriksson visar 
tydligt vad han tycker…och 
har stor del i det vägvinnande 
försvarsspelet.

Ali El-Refaei målskytt och 
framspelare i både derbyt 
mot Edet och hemmamat-
chen mot Älvsborg. Har 
hittat storformen lagom till 
hösten.


