
ALAFORS. Den ena 
är rödblå, den andra 
blåvit.

Tillsammans ska de 
leda gulsvarta Ahlafors 
IF till nya framgångar i 
trean nästa år.

Daniel Eriksson och 
Erik Henriksson tar 
över efter avgående 
Lars-Gunnar Hermans-
son.

I torsdags presenterade Ahla-
fors IF sina nya A-lagstränare. 
Det blir två pedagoger från 
Ahlafors Fria skola som träffa-
des under en tränarutbildning 
för ett par år sedan som nu tar 
över rodret.

– En fantastisk utmaning 
att få komma till en så välor-
ganiserad och välskött klubb, 
där vi självklart känner att vi 
har stora krav på oss samtidigt 
som vi tror att vi själva kan 
ställa krav på spelarna. Det 
finns ambitioner att utvecklas, 
säger Daniel Eriksson som har 
imponerats av det stora enga-
gemang som finns runt klub-
ben.

Det är en ny och hittills helt 
oprövad tränarduo som tar sig 

an Ahlafors IF 2014.
– Vi tänker väldigt lika. Det 

kommer vara en anfallsinrik-
tad fotboll, där vi vill se ett 
stort engagemang i offensi-
ven. Killarna får vara beredda 
på att få springa, menar Eriks-
son.

Erik Henriksson har AIF 
som moderklubb och erkän-
ner att återkomsten känns 
speciell.

– Jag har bara fina minnen 
från Sjövallen och arenan är 
idag ännu bättre med en ny 
konstgräsplan. Förutsätt-
ningarna är optimala. Det är 
många unga killar på väg in 
i A-truppen och jag tror att 
vi med vår pedagogiska bak-
grund har mycket att bidra 
med, säger Henriksson.

Duon tillträder sitt upp-
drag 1 januari och innan dess 
ska truppen vara spikad.

NÖDINGE. Med bara 
åtta minuter kvar låg 
Ale IBF:s herrar under 
med fyra mål.

Ändå blev det hög-
dramatiskt i Ale gym-
nasium.

Lindås avgjorde till 
sist i tom kasse.
Ale IBF:s förlustrad blir allt 
längre. Den sjätte poänglösa 
matchen gör att längtan efter 
säsongens första fullpoän-
gare än mer påtaglig.

– Det känns ändå som 
att det går åt rätt håll. Vi är 
egentligen så långt borta 
idag. Hade vi minimerat 
våra egna misstag hade vi 
definitivt tagit poäng, säger 
spelande tränaren Tobias 
Hellman.

Taktiken var att försöka 
kontra ut Lindås IBK, men 
det blev snarare tvärtom. 
Några enkla bjudningar 
gjorde att gästerna kunde 
skaffa sig 1-4 efter halva 
matchen. I tredje perioden 

kom Ale starkt tillbaka. 
3-7 blev genom Mattias 
Ögren, Andreas Jonasson 
och Daniel Blomqvist 6-7 
med halvminuten kvar. Tio 
sekunder före slutet kunde 
ett jagat byte sätta 6-8 i tom 
bur.

Närmast väntar derby 

borta mot Sportlife Kungälv 
i Mimershallen på söndag.

– De är duktiga, men ett 
derby är ett derby. Allt kan 
hända, säger en hoppfull 
Tobias Hellman.
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BOHUS. I senas-
te serieomgången 
besegrade Bohus IF:s 
pingisseniorer Rudal-
ens IF med förkros-
sande 8-1. 

Det var fjärde raka 
fullpoängaren för 
Bohus IF och de leder 
nu bordtennisens 
division 7. 
I matchen mot Rudalen fick 
Bohus IF en flygande start, 
både Jonas Lundell och 
Johnny Sallander vann sina 
inledande matcher ganska 
komfortabelt. I den tredje 
singelmatchen fick dock 
Jonas Gustafsson stryk mot 
Rudalens andrespelare efter 
fyra tuffa set. 

Därefter klev Peter 
Kornesjö in i händelserna 
och mer eller mindre avg-
jorde matchen genom att 
vinna två singlar på raken, 
utan att tappa ett enda set.

– Peter har visat stora 
framsteg på träningarna de 
senaste veckorna, så det var 
ingen överraskning för oss 
att han vann sina singlar så 
enkelt, säger dagens lagle-
dare Magnus Olofsson. 

Efter Peter Kornesjös 
segrar stod det 4-1 till de 
gulsvarta. Efter detta följde 

Johnny Sallander, Jonas 
Lundell och Jonas Gustafs-
son upp med att vinna sina 
singlar enkelt. På de tre 
matcherna tappade de bara 
två set.

Efter detta var det dags 
för Bohus IF paradgren, 
dubbelspel.

– Återigen visade 
killarna att de behärskar 
detta till fullo. Det mest 
anmärkningsvärda med den 
enda dubbeln som behövde 
spelas var att killarna tap-
pade ett set, säger Magnus 
Olofsson. Dagens dubbel-
par var Peter Kornesjö och 
Johnny Sallander.

Nu väntar först Backa 
BTK borta innan det är 
dags för nästa hemmamatch. 
Den går den 14 december i 
Bohusskolans gymnastiksal. 
Magnus Olofsson avslutar 
med att meddela att klubben 
gjort klart med ett nyförvärv 
i Jonas Härsjö.

– Detta är ett sätt att 
bredda truppen och därmed 
konkurrensen, säger Johnny 
Sallader. 

– Jag har mött honom på 
träning och det är en duktig 
allroundspelare med en vass 
forehand.

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  93
2. Rune Jansson/Ole J Jensen       83
    Lilly Karlbom/Curt Nilsson         83
4. Christer Olofsson/Kjell Andersson  79
5. Torsten Johansson/Ronny Andersson 72
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BASKET

HANDBOLL

INNEBANDY

FOTBOLL

HU 18
Ale Basket – Högsbo Tigers 70-25
DU 15
BK Marbo – Ale Basket 59-52
DU 24 
Ale Basket – BK Marbo 35-85
HU 15
Borås Basket – Ale Basket 98-40
DU 14
Ale Basket – Onsala Pirates 51-38

Kval till division 5
Marieholm – Nol IK 3-2 (1-0)
Mål NIK: Markus Hansson, Michael 
Hintze. Matchens kurrar: Jesper Gar-
vetti 3, Charlie Nielsen 2, Bojan Illic 1.

Nol IK – Styrsö 3-2
Mål NIK: Bojan Illic 2, Michael Hintze. 
Matchens kurrar: Bojan Illic 3, 
Michael Hintze 2, Patrik Åsén 1.
Kommentar: Lekstorp, Marieholm 
och Styrsö kvalificerade sig till divi-
sion 5. Nol slutade sist i gruppen.

Träningsmatch
Ahlafors IF – Kinna 0-0

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Västra Frölunda 22-31 (13-17)
Mål Ale: Mattias Johansson 5, Niclas 
Ericsson 4, Joakim Samuelsson 4, 
Simon Liljeblad 2, Markus Hylander 
2, Jonathan Cederholm 2, Mikael 
Forsberg, Andreas Bengtsson och 
Mattias Johannesson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Niclas Ericsson 2, 
Jonathan Cederholm 1.

Backa HK 9 94 17
IK Baltichov 9 80 16
Västra Frölunda IF 10 28 13
HK Halmstad 9 4 12
HK Hök 9 24 10
Stenungsunds IF 9 18 10
IK Celtic 9 8 10
Onsala HK 9 -8 8
Rya HF 9 7 8
Ale HF 9 -40 2
Kärra HK 10 -84 2
KFUM Ulricehamn 10 -131 2

Division 4 Göteborg damer
Ale IBF – Hindås IBK 13-3
Mål Ale: Ingen uppgift.

Bohus IF utklassade 
Rudalens IF

Ale IBF:s herrar jagade förgäves

Hampus Sahlback Nilsson var 
en av många tappra krigare i 
Ale IBF som var nära att nå 
ikapp Lindås i lördags.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ALE. Bohus Teakwon-
do fortsätter att 
skörda framgångar. 

Den 10 november tog 
Jonas Ahrnberg guld i 
Svea cup i Södertälje. 

En månad tidi-
gare tog klubben både 
silver och brons i 
Sydsvenska cupen i 
Ljungby.

Efter en tuff kamp stod 
Jonas Ahrnberg från Bohus 
Taekwon-do som vinnare i 
klassen senior topp -78 kilo 
1-6 degree när 250 delta-
gare från hela Skandinavien 
kämpade om medaljerna i 
mönster och kamp i Svea 
cup i Södertälje den 10 
november. 

– Detta är ett bevis på att 
Bohus Taekwon-do, som är 
en av Sveriges nyaste klub-
bar, är på väg framåt även 
på senior nivå, säger en 
mycket stolt tränare Hida-
jet Hadzic.

Bara en månad tidigare 
hade klubben vunnit med-
aljer i Sydsvenska cupen i 
Ljungby. Helen Auvinen 

tog silver i kamp och Hus-
sein Al-Debis tog hem 
bronsmedaljen i kamp. 

– Jag vill passa på att tacka 
våra sponsorer Ale el, Ale-
byggen, VAKNA, SISU och 
inte minst Ale fritid. Utan 
er hjälp hade vi inte kunnat 
nå dessa framgångar, säger 
Hidajet Hadzic.

JOHANNA ROOS

Jonas Ahrnberg tog guld 
i Svea cup i Södertälje. 
Tränaren Hidajet Hadzic är 
stolt över klubbens fram-
gångar.

Guld till Bohus Taekwon-do Ungt tränarblod i Ahlafors IF 2014

Erik Henriksson är tillbaka i moderklubben, men nu som tränare tillsammans med lärarkol-
legan Daniel Eriksson.

ERIK HENRIKSSON

Ålder: 38
Bor: Göteborg
Yrke: Idrottslärare på Ahlafors 
Fria skola
Moderklubb: Ahlafors IF
Position som spelare: Mittback
Klubbar som spelare: Ahlafors IF, 
Stenungsunds IF (div 1), Götaholm, 
Överås, Kortedala (spelande 
tränare).
Favoritränder: Blåvitt
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Per-Anders Klöversjö
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DANIEL ERIKSSON

Ålder: 36
Bor: Göteborg
Yrke: Matte-NO-lärare på Ahlafors 
Fria skola
Moderklubb: Vara SK
Position som spelare: Anfallare
Klubbar som spelare: Vara SK, 
IFK Fjärås (div 3), IK Kongahälla, 
IFK Emtunga (div 4), IK Kongahälla 
(spelande tränare).
Favoritränder: Rödblått


