
Flyger vidare. Niclas Elving blev hastigt och lustigt fotbollsproffs i Nicaraguas förstaliga. Han spelar säsongen ut.
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NICARAGUA. Nyheten 
om att Ahlafors IF:s 
kvickfotade Niclas El-
ving blivit fotbollsproffs 
i Nicaraguas högsta liga 
blev årets nyårsbomb 
i Ale.

Kontraktet med 
huvudstadens stolthet 
CD Walter Ferreti gäller 
säsongen ut (maj 2014).

Niclas Elving var 
egentligen i Nicaragua 
bara för att skriva en 
slutuppsats, ödet ville 
mera.

Ale och Ahlafors IF har bi-
dragit med ytterligare en ex-
port till den internationella 
fotbollen. Niclas Elving, 28, 
trodde han redan nått top-
pen på sin karriär då han för 
två år sedan spelade allsvensk 
fotboll för Örgryte IS. Se-
naste säsongen tillbringades 
återigen i AIF:s gulsvarta 
tröja på Sjövallen. I novem-
ber gav han sig iväg på ett 
äventyr till centralamerika 
och Nicaragua där han un-
der tre månader skulle skriva 
sin slutuppsats för turismut-
bildningen på Göteborgs 

Universitet. För att 
hålla sig i form bör-
jade han träna med 
CD Walter Ferreti, 
som kom tvåa i lan-
dets förstaliga förra 
säsongen, och trä-
naren imponerades 
av svensken. Niclas 
Elving testades i en 
träningsmatch och 
efter en gedigen insats, bland 
annat som målskytt, låg kon-
traktet på bordet.

– CD Walter är ett av två 
lag som verkligen försöker 
rulla boll och han tyckte att 

jag passade in i systemet. 
Han ser mig som en offen-
siv mittfältare och jag har 
chans att bli en startspelare, 
men det är tuff konkurrens 
om platserna. Klubben er-
bjöd mig en bra helhetslös-
ning och hela grejen är ett 
äventyr jag inte kunde tacka 
nej till. Jag kommer att trä-
na en gång om dagen, tidigt 
på morgonen på grund av 
värmen, vilket också gör det 
möjligt för mig att fortsät-
ta plugga spanska, berättar 
Niclas Elving för lokaltid-
ningen.

Mycket fysisk
Fotbollen i Nicaraguas för-
stadivision är generellt sett 
mycket fysisk och enligt El-
ving håller de främsta lagen 
en nivå som bör jämföras 
med lag på svenska Superett-
ans nedre del.

Han är långt ifrån ensam 
som proffs i klubben. I la-
get finns också spelare från 
Spanien, Honduras och Bra-
silien. Spansk tv uppmärk-
sammade en presskonferens 
där klubben presenterade tre 
heta nyförvärv, varav en var 
svensk från Ahlafors IF.

– Vi lyckönskar självfallet 
Niclas och hoppas han kom-
mer tillbaka i bästa form la-
gom till höstsäsongen, säger 
AIF:s fotbollsutskott genom 
Thore Skånberg.
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– Det går undan för Niclas Elving i Nicaragua
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Vi garanterar viktminskning!

Vill du gå 
ner i vikt?

Ring och boka tid för 
gratis infoträff!

Student igår 
– fotbollsproffs idag!

Se tv-inslag
från presskonferensen där

Niclas Elving presenterades 

för sin nya klubb. 

alekuriren.se
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