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BOHUS. Efter närmare 
30 år i IK Drivringen ska 
Gunilla Wallengren nu 
börja tävla för Bohus IF. 

Att aleklubben startar 
upp en handikappsek-
tion i precis samma 
veva som hennes mo-
derklubb i Trollhättan 
läggs ner var bara ett 
lyckat sammanträffan-
de. 

Hon är den första medlem-
men i Bohus IF:s nystartade 
handikappsektion och nästa 
steg blir att ta emot fl er.

Med många års erfarenhet 
och fl ertalet både EM- och 
VM-medaljer i ryggsäck-
en blir hålandabon Gunilla 
Wallengren ett välkommet 
tillskott.

– Jag är gärna en ambas-
sadör för klubben, säger hon.

Bohus IF har nyligen gått 
med i Svenska handikapp-
förbundet och när Gunilla 

Wallengren plötsligt stod 
utan klubb då IK Drivringen 
lades ner var valet givet.

– Det kändes självklart att 
gå över till Bohus IF, men 
eftersom det fortfarande inte 
fi nns någon träningsbana i 
kommunen, så jag fortsätter 
att träna i Alingsås.

Nu ser hon sin chans att 
som mentor kunna bidra 
med sin värdefulla kunskap 
till aleklubben. 

– Spontant känns det jät-
teroligt. Jag ser bara fördelar 
och det här blir en helt ny 
start för mig.  Är jag med 
vill jag ge något tillbaka. Det 
som också är kul är att Bohus 
IF är en klubb för alla, till 
skillnad från min förra som 
var en renodlad handikapp-
förening. 

Önskar utomhusarena
För tränaren Per Carlsson 
är det en självklarhet att frii-
drotten ska vara för alla. 

– Vi vill vara en förening 
som bedriver träning och 
tävling för alla, vi måste kun-
na göra det. Tanken på att gå 

med i Svenska handikappför-
bundet har funnits i ungefär 
två års tid och jag är glad att 
vi äntligen är där. 

Guldkantat tillskott i Bohus IF
– Startar upp handikapp-
sektion och värvar Wallengren

Bohus IF växer så det knakar. Idag har man cirka 200 medlemmar samt 20-25 i kö. Nu startar föreningen dessutom upp en handikapp-
sektion, där Gunilla Wallengren blir en given frontfigur.
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För klubben kommer inte 
uppstarten av en handikapp-
sektion att innebära några 
direkt konkreta förändring-
ar, utan det mesta går att in-
tegrera i den befi ntliga verk-
samheten.

– Man får tänka ett extra 
varv som tränare, men an-
nars är friidrott rätt enkelt 

och man behöver inte tänka 
”special”. Det är lätt att an-
passa efter individen. 

Bohus IF växer så det 
knakar och klubben har un-
der fl era år efterfrågat en 
utomhusarena uppe vid Jen-
nylundsområdet. Per Carls-
son och Gunilla Wallengren 
har lämnat ett medborgar-

förslag som varit uppe i Kul-
tur- och fritidsnämnden och 
skickats vidare till Kommun-
styrelsen. 

– Ska vi bli en 100-pro-
centig friidrottsförening så 
behöver vi den här arenan 
och jag tror att det kommer 
bli verklighet, säger Per 
Carlsson med övertygelse.
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ALAFORS. På fredag är 
det seriepremiär för 
Ahlafors IF:s herrar i 
division 3.

Årsfärska tränarduon 
Erik Henriksson och 
Daniel Eriksson har en 
spännande trupp med en 
mix av gammalt och ungt 
att forma ett lag med.

– Det ser riktigt bra ut 
och fl era av nyförvärven 
har visat hög klass, säger 
Erik Henriksson.

Kärra KIF slutade åtta i fjol-
årets division 3 nordvästra 
Götaland, en seger före just 
Ahlafors IF. När lagen möt-
tes förra året vann de varsin 
match och i år menar Erik 
Henriksson att det känns som 
ett bra premiärmotstånd.

– Vi har scoutat dem väl 
och det känns som att vi har 
koll på vilka vi möter. De tre 
senaste träningsmatcherna 
har vi spelat 9-0 och vi har 

faktiskt inte släppt in ett enda 
spelmål på fem matcher, sä-
ger Erik Henriksson.

Han öser beröm över in-
ställningen i truppen och 
spelarnas engagemang.

– Det är ett motiverat 
gäng som vill spela fotboll 
precis så som vi önskar. Vi 
vill äga bollen och etablera 
spel på deras planhalva.

Många imponerar
Det är många intressanta ny-
förvärv i årets trupp, några 
som har imponerat lite extra?

– Jag tycker att alla har vi-
sat framfötterna, men det har 
nog inte undgått någon att 
Markus Hedberg från ÄIK 
blir en stor tillgång. Framåt 
har Michael Hintze visat att 
han klarat steget från sexan. 
Sedan är det kul att se en spe-
lare som Rade Radovic som 
har både fysik och en känslig 
fot. Han och Nima Kadivar 
från Torslanda konkurrerar 
båda om en plats i startelvan, 
svarar Erik Henriksson.

Ahlafors IF genrepade 
mot Utsikten på måndags-

kvällen. Resultatet hittar du 
på alekuriren.se.

Viktig kugge. Målvakten Andreas Skånberg tillhör som vanligt numera Ahlafors IF:s viktigaste spe-
lare. Är han på topp är det närmast omöjligt för motståndarna att hitta rätt.
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Serie: Division 3 nordvästra 
Götaland

Tränare: Daniel Eriksson och 
Erik Henriksson

Nyförvärv: Rade Radovic, 
Surte IS, Jonatan Bernts-
son, Nol IK, Michael Hintze, 
dito, Boban Ilic, dito, Jesper 
Johannesson, dito, Hamdan 
Ramadan, dito, Markus Hed-
berg, Älvängens IK, Nima 
Kadivar, Torslanda IK, Robin 
Andersson, dito, Martin 
Rundqvist, SG-97.

Förluster: Jonathan Henriks-
son, Lunden ÖBK, Jihad 
Nashabat, Lärje-Angered, 
Moha Abdulrazek, klubb 
oklart. 

Seriefavoriter: ”Ahlafors IF 
och kanske Skoftebyn”.

Målsättning: ”Att bli bättre 
för varje match och vinna så 
många som möjligt”.

Nyckelspelare: Andreas 
Skånberg, Henrik Andersson, 
Johan Elving.
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Premiär för AIF


