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Älvängens IK tillhör kom-
munens största föreningar 
och har nästan 300 aktiva 

barn- och ungdomar. Det 
ställer krav på en organisa-
tion med utbildade ledare.

– Det har vi haft en plan 
för länge. Numera pausar 
vi all fotboll emellanåt och 
låter SISU ta hand om våra 
ledare. Vi har stående ledar-
utbildningar, berättar Roger 
Henricsson.

Målet för ÄIK har varit 
att skapa en verksamhet som 
vänder sig till alla från barn-
vagn till rullator.

– Vi har fantastiska för-
utsättningar runt Älvevi. 
Konstgräset var pricken över 
i. Där spelas det fotboll från 
morgon till kväll. Idag har 
vi lag i alla årskullar och på 
sikt är det ju detta som läg-
ger grunden även för en bra 
seniorverksamhet. På flick-
sidan är det svårare när tje-
jerna blir lite äldre. Det är 

vi inte ensamma om och det 
är därför vi ar ett samarbete 
med både Ahlafors IF och 
Lödöse-Nygård. Jag skul-
le gärna se att vi även fick 
med Skepplanda BTK i den-
na samverkan, säger Roger 
Henricsson.

Med landslagsspelarna 
Pontus Dalberg, som dess-
värre skadat sig och missar 

torsdagens P-15-landskamp, 
och Maja Henricsson kan 
ÄIK jämfjöra sig med stor-
heter som AIK. 

– Ja, det är bara ÄIK och 
AIK som har landslagsspe-
lare i samma årgång på både 
pojk- och flicksidan, avslutar 
Roger Henricsson stolt.
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Nu är det skördetid för ÄIK:s talangfabrik

ÄLVÄNGEN. Maja Hen-
ricsson spelar i veckan 
sitt livs första lands-
kamper.

En dröm går därmed i 
uppfyllelse.

– Det är ju det här som 
är målet, att få spela 
med de allra bästa, 
säger hon.

F15-landslaget möter Norge 
i ett dubbelmöte i Karlstad. 
Maja Henricsson har tidiga-
re i år tränat med distriktsla-
get och varit uttagen till ett 
elitläger. Till sist skulle 19 
tjejer tas ut till den blågula 
truppen.

– Det är klart att jag hopp-
ades, men när de väl ringde 
blev jag ändå både chock-
ad och överraskad, berättar 
Maja som normalt spelar 
med ÄIK:s juniorlag.

Det var på ett förberedan-
de landslagsläger 4-7 augusti 
som kaptenerna plockade ut 
de tjejer som skulle få chan-
sen att förverkliga den blå-

gula drömmen. En av dem 
var Maja Henricsson.

– Det ska bli oerhört kul. 
Just att få ta på sig lands-
lagströjan och spela inför 
mycket publik känns mest 
spännande, menar Maja som 
i klubblaget spelar i anfallet 
men som nu är uttagen som 
vänsterytter.

– Jag spelar där de place-
rar mig, svarar Maja lojalt.

Hon började spela fotboll 
som 7-åring 
och brinner för 
sporten. Hon 
har också haft 
tur och ham-
nat i en gylle-
ne generation. 
Älvängens F-99 
vinner det mesta. I laget 
finns landslagsspelare i bas-
ket, golf och judo. Talang i 
överflöd med andra ord.

– Vi har en bra gemenskap 
och trivs ihop. Det betyder 
mycket, säger Maja innan 
hon springer hem för att fyl-
la på energiintaget.
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Landslaget i sikte!

Maja Henricsson har siktet inställt på att fortsätta utvecklas inom fotboll. Drömmen är att bli proffs och självklart att få spela i blå-
gult. Det sistnämnda får hon göra när F-15-landslaget möter Norge i Karlstad två gånger den här veckan.

MAJA HENRICSSON

Ålder: 15

Gör: Går i årskurs 8 på Aro-

seniusskolan i Älvängen.

Klubb: Älvängens IK.

Tränar: 3 gånger i veckan + 

match.

Förebild: ”Det står mellan 

Lotta och Asllani i landsla-

get, men min tvillingsyster 

Ronja är också fantastisk. 

Hon har en grym inställ-

ning”.

Favoritlag: Real Madrid.

Målsättning: ”Det är klart 

man vill bli proffs, men 

blir jag inte det, skulle jag 

gärna vilja spela i damall-

svenskan”.

Favoritsko: Adidas.

Favoritämne i skolan: SO.

Styrka som spelare: Snabb 

med boll och en känslig 

vänster.

Kan förbättras: ”Högern”.

TRE SNABBA

Lotta Schelin eller Kosovare Asllani

Zlatan eller Ronaldo
Pia Sundhage eller Erik Hamrén

ÄLVÄNGEN. Älvängens IK:s ungdomsverksamhet 
går på högvarv.

I Pontus Dahlberg och Maja Henricsson har klub-
ben levererat två ungdomslandslagsspelare.

– Det är skördetid efter flera års målmedvetet 
arbete, säger Roger Henricsson, en av många eld-
själar i ÄIK.

Ahlafors torskade mot Kungshamn
KUNGSHAMN. Ahlafors 
IF skulle bara hämta tre 
poäng borta mot bot-
tenlaget Kungshamn.

Men det blev torsk.
Nu väntar seriens 

verkliga tabelljumbo Ar-
vika hemma på lördag.

Kungshamn som länge varit 
sist i division 3 nordvästra 

Götaland har börjat röra på 
sig rejält i höst. Mot Ahla-
fors IF tog laget sin tredje 
raka seger och tog därmed 
sista chansen att rädda nytt 
kontrakt.

Det var annars Ahlafors 
IF som inledde bäst och ska-
pade det mesta av det som 
kan kallas kreativt. Dessvär-
re hade laget svårt att ta sig 

förbi hemmaförsvaret som 
avväpnade de gulsvarta inn-
an de hann ta sig in i straff-
området.

Efter dryga tjugo mi-
nuter var olyckan framme. 
Skadeförföljde lagkaptenen, 
Jonathan Lindström, fick 
kliva av med en krånglande 
ljumske. Skadans omfatt-
ning är inte känd. Jonatan 

Berntsson fick ersätta på 
det centrala mittfältet. Som 
om inte skadan vore nog fick 
hemmalaget också utdelning 
i 26:e matchminuten. Det 
var en av Kungshamns få 
framstötar.

Ahlafors IF hade ett gyl-
lene tillfälle att kvittera före 
pausvilan, men Niclas El-
vings avslut tog i stolpen.

I andra halvlek jagade de 
gulsvarta gästerna en kvitte-
ring med alla medel, men det 
här var kvällen då utdelning-
en uteblev. Ahlafors vann 
hörnstatistiken med för-
krossande 10-2. Nu räckte 
inte det. AIF förlorade och 
får ta nya tag mot Arvika på 
lördag.
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Division 3 NV Götaland
Kungshamn – Ahlafors IF 1-0 (1-0)

FOTBOLL

Martin Rundqvist fick på nytt 
chansen från start.


