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ÄLVÄNGEN. Pontus 
Dahlberg är den största 
målvaktstalang som Ale 
någonsin har skådat.

Internationella stor-
klubbar har redan visat 
sitt intresse för ÄIK-
keepern.

Snart gör 15-åringen 
landslagsdebut i dubbel-
mötet med Finland.

Pontus Dahlberg blev bofast 
i Älvängens IK:s A-lag redan 
i fjol och var utan tvekan se-
riens bästa burväktare redan 
då. Utvecklingskurvan pe-
kar spikrakt uppåt och både 
svenska och internationella 
toppklubbar har uppmärk-
sammat målvaktsynglingen 
med Älvevi som hemmaplan.

– Förutom passen med 
ÄIK så tränar jag extra med 
Blåvitt, ÖIS och Häcken, be-
rättar Pontus för Alekuriren.

Nyligen var han inbjuden 
av IFK Göteborg att spela en 
elitcup i Grekland. Pontus 
Dahlberg gjorde succé mel-
lan stolparna.

– Det gick ganska bra, sä-
ger Pontus ödmjukt.

Till hösten ska han åka 
över till England för att 
provträna med Everton och 
Manchester United. Favo-
ritlaget fi nns dock i en annan 
liga.

– Drömmen vore att få 
spela för Real Madrid.

Snart återupptar Älväng-
en seriespelet och då spelar 
givetvis Pontus Dahlberg en 
nyckelroll. ÄIK har inte rik-
tigt motsvarat förväntning-
arna under våren och ligger 
bara sjua i tabellen.

– Traditionellt sett är ÄIK 
ett höstlag. Vi måste dock 
visa bättre inställning och 
vilja än vad vi har gjort hit-
tills. Gör vi det så kommer vi 
att avancera i tabellen, säger 
Pontus.

Samtidigt som Pontus 
Dahlberg förbereder sig in-
för omstarten med ÄIK, så 
fi ck han nyligen veta att han 
blivit uttagen i P15-landsla-
get som åker till Finland för 
att möta grannlandet i en 
dubbellandskamp, 19 och 21 

augusti.
– Det känns jättehäftig 

och väldigt roligt.
Vad som händer 2015 har 

ÄIK-målvakten ännu inte ta-
git ställning till.

– Vi får se, jag har inte 

riktigt bestämt mig. Först 
och främst ska jag spela klart 
säsongen med ÄIK och dess-
utom ser jag fram emot att få 
debutera i landslaget.

JONAS ANDERSSON

Den gångna deltog Mar-
kus Menander i Ung-
doms-SM och Gunilla Wal-
lengren i Handikapps-SM, 
båda mästerskapen gick på 
Hällåsens vackra arena i 
Söderhamn. 

Markus gick in på 1.69 
i höjdfi nalen och det var 
spänning av nervositet i 
luften hos alla killar. När 
höjden 1.79 var avklarad 
så var de två kvar, Markus 
och Sverigeettan Simon 
Wiklund från IK Wilske. På 
nästa höjd som var 1.81 så 
gjorde Markus tre bra försök 
och fi ck tyvärr se sig slagen 
av sin överman som tog 1.88 
i fi nalen. I och med sin sil-
verplats i Ungdoms-SM så 
stärker Markus sin position 
som nummer två i Sverige 
för pojkar födda 1999, då 
han är tvåa inomhus och 
utomhus. 

Gunilla hade ett tufft 
program att genomföra då 
hon skulle vara med på 100 
m, 200 m, 400 m och 1500 
m, samt få ett kvitto på att 

hon ligger rätt med sin form 
inför EM i Wales 14-24 
augusti. Alla fyra sträckor-
na vann hon på ett mycket 
övertygande vis och marke-
rade sin ställning som ett av 
Sveriges största medaljhopp 
på EM. Noterbart är att 
hennes tid på 100 m var nytt 
personligt rekord, dock med 
för stark medvind, så det 
gamla från år 2004 står sig.

Det var underbart att 
vara på SM-arenan och 
höra Bohus IF Friidrott i 
högtalarna och fem gånger 
på prispallen. Ale kom-
muns friidrottsklubb har nu 
även markerat sin plats på 
Svenska mästerskap genom 
att våra duktiga friidrottare 
tillsammans bärgade fyra 
guld och ett silver.

Tack Markus Menander 
och Gunilla Wallengren för 
fantastiska prestationer och 
dessa har stor betydelse för 
klubbens 206 ungdomar 
som nu har fått idoler och 
förebilder i sin förening. 

Per Carlsson

Markus Menander och Gunilla Wallengren såg till att det blev 
medaljregn över Bohus IF Friidrott när Ungdoms-SM och Handi-
kapps-SM avgjordes i Söderhamn i helgen.

Medaljregn över fri-
idrottsklubben från Ale

ÄIK:s målvaktstalang Pontus Dahlberg har blivit uttagen i 
P15-landslaget som möter Finland i två träningslandskamper, 
19 och 21 augusti.
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– Pontus Dahlberg
uttagen i landslaget

Blågult nästa 
för ÄIK-keeper

ÄSPERED. Skepplandas 
damer tycks ha konser-
verat sin fi na vårform.

I höstpremiären borta 
mot tabelltrean Äspered 
blev det storseger.

– De hängde inte med, 
förklarar SBTK-tränaren 
Stig Persson.

Skepplanda BTK befäster 

sin tätposition i division 2. 
Den på papperet svåra bort-
amatchen mot Äspered blev 
en munsbit för de gulsvarta 
gästerna.

– Vi hade bra utdelning 
under den första halvleken. 
På 8-10 chanser gjorde vi 
fem mål, berättar Persson.

5-0 i paus och saken var 
naturligtvis klar. SBTK-tje-
jerna visade att de skött som-
marträningen exemplariskt.

Träningsvilliga
– Tjejerna är träningsvilliga 
och ambitiösa. Vi hade bätt-
re fart och bättre tempo än 
våra motståndare.

Amanda Errind blev två-
målsskytt och visade återigen 
prov på mästerligt anfalls-
spel. Övriga att anteckna sig 
i målprotokollet var Emelie 
Johansson, Josefi n Clas-
son, Andrea Lindgren och 
Sandra Augustsson.

På fredag väntar ny bort-
amatch för SBTK då Frisco-
pojkarna hälsar välkommen 
till Katebovallen.

– Nu gäller det att vi lad-
dar om. Friscopojkarna spe-
lar tajt och faller väldigt säl-
lan igenom. Hårt jobb krävs 
om det ska bli tre poäng även 
där, avslutar Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

En kvartett glada målskyttar efter SBTK:s bortavinst mot Äspe-
red i söndags. Från vänster Emelie Johansson, Amanda Errind, 
Andrea Lindgren och Sandra Augustsson.

Formbesked av
SBTK:s damer

Div 2 Västergötland S
Äspereds IF – Skepplanda BTK 1-6 (0-5)

FOTBOLL
FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Skänker pris till bästa spelare

Division 5 Västra Herr
KL 19.00

SBTK –HEDAREDS BK

FREDAG 15 AUGUSTI
Ett stort TACK till alla 
föräldrar, ledare och 

seniorspelare samt hela
Zcoolyteamet för  

fantastiska insatser  
under helgens Zcooly 

Cup på Sjövallen.

/ Cupkommittén
Ahlafors IF

Vinnare av Streaplersbiljett
Vi vann biljetter till Streaplers, som kommer
till Furulundsparken i Alafors den 22 augusti.

Biljetten kommer med posten.


