
ALAFORS. Michel Bern-
dtsson-Gonzales spela-
de för Ahlafors IF i fem 
säsonger.

Nu är han tillbaka som 
huvudtränare.

– Jäkligt skoj, det 
känns väldigt stimu-
lerande och AIF är en 
fantastisk förening med 
en härlig anläggning och 
ett stort engagemang 
runt laget, säger han.

Som lokaltidningen tidiga-
re berättat bröt Ahlafors IF 
kontraktet med tränarduon 
Daniel Eriksson och Erik 
Henriksson efter säsongen. 
Siktet var inställt på att locka 
tillbaka tidigare mittfältaren, 

Michel Berndtsson-Gon-
zales, som efter tre säsong-
er som tränare för Lunden 
ÖBK återigen var tillgänglig.

– Han är omtyckt bland 
killlarna, känner redan de 
flesta av dem efter sina år i 
klubben. Michel brinner för 
tränarrollen och vi är över-
tygade om att den energin 
kommer att sprida sig i trup-
pen, säger Tommy Axels-
son, som företräder AIF:s 
fotbollssektion.

I ledarstaben kommer 
också fysioterapeut, Mika-
el Nordling, och Jonathan 
Lindström att ingå. Ste-
fan Johansson fortsätter 
som målvaktstränare och 
Lennart Johansson sköter 
materialet.

I spelartruppen är det 
lugnt. Johan Elving som 
missade hela säsongen är 
i full träning och Edwin 
Pearson väntar på opera-
tion, men ska om allt går väl 
vara tillbaka till serien star-
tar.

Letar målvakt
– Egentligen är det bara An-

dreas Skånberg som har 
flaggat för att han inte kom-
mer att kunna satsa lika hårt 
som tidigare och därför letar 
vi målvakt, säger Axelsson 
och tillägger:

– Jag måste säga att det ser 
riktigt bra ut. Topp-tre är en 
rimlig målsättning.

Michel Berndtsson-Gon-
zales presenterades för spe-

larna på tisdagskvällen och 
möttes av idel glada tillrop. 
Det är tveklöst ett populärt 
ansikte som gör comeback 
på Sjövallen.

– Det var speciellt att se 
25 man sitta och vänta. Så 
många har jag inte haft nå-
gon gång under åren i Lun-
den. Killarna är nyfikna på 
spelsystem och självklart har 
jag mina egna idéer kring 
det, men framför allt vill jag 
veta vad de tycker själva. Alla 
vill spela som Bayern Mün-
chen, men få klarar av det. 
Vi måste hitta ett system som 
passar oss och utnyttjar våra 
kvaliteter på bästa sätt. Att 
prata målsättning är också 
för tidigt. Vi får återkom-
ma till det när serien drar 
igång, säger Michel Berndts-
son-Gonzales på onsdags-
kvällen.

Ingen betänketid
Han behövde ingen längre 
betänketid när frågan om att 
ta över tränarsysslan kom.

– Det är en så go stämning 
i klubben, både på och utan-
för planen. Det vägde tungt 
när jag bestämde mig, säger 
Michel.

Senast Michel var i 

Ahlafors kombinerade han 
spelandet med att vara 
assisterande tränare till 
Lars-Gunnar Hermans-
son, något som fick in ho-
nom på tränarspåret.

– Det var väl egentligen 
därifrån intresset kom. Sen 
var det nog bra att samla lite 
erfarenhet från annat håll 
innan jag kom tillbaka, säger 
Michel.

Ahlafors slutade på en 
sjätteplats efter årets säsong,  
men rent sportsligt har klub-
ben inte bråttom med att gå 
upp.

Långsiktigt
– Vi tänker långsiktigt 

nu, naturligtvis vill man vara 
uppe och slåss i toppen men 
vi får se hur det blir. Någon 
gång ska vi tillbaka till tvåan, 
säger Michel som hoppas 

tillföra en hel del rutin till 
truppen men han känner 
även att han har mycket an-
nat att bidra med.

– Jag har ett stort engage-
mang och en vinnarmentali-
tet i mig. Sen underlättar det 
att jag har spelat för klubben 
och känner till den väl. Så 
det blir väl lite enklare att 
komma igång, säger Michel 
Berndtsson-Gonzales och 
det blir ingen smekmånad 
med den nya tränaren.

– Nej, min känsla är att 
laget behöver vara bättre 
förberett rent fysiskt än i 
år. Jag tycker inte de orkade 
fullfölja säsongen och tappa-
de mycket under hösten. Det 
ska vi inte göra nästa år.
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Bättre Bil

Dags att
byta om
– rätt vinterdäck till rätt pris!

Michel tar 
över AIF

Michel Berndtsson-Gonzales är tillbaka i Ahlafors IF, nu som huvudtränare. De senaste tre åren har han tillbringat som ansvarig för 
Lunden ÖBK. Det blev en resa från division fyra till tre och laget slutade faktiskt redan första året fyra i serien, två placeringar och 
tre poäng  bättre än AIF. Michels mål är att göra AIF starkare och bättre förberedda inför nästa års seriespel.

MICHEL BERNDTSSON-GONZALES

Ålder: 32

Bor: Lägenhet i Lunden

Familj: Sambo

Yrke: Säljare på Ahlsell

Favoritlag: Arsenal

Favoritspelare: Anders 

Limpar

Bästa spelare jag mött: Mi-

chael Ballack.

Tidigare klubbar som spelare: 
Älvängens IK, Lundby, BK 

Häcken, FC Trollhättan, 

Ytterby IS, Ljungskile SK, 

Grebbestads IF, Assyriska BK, 

Ahlafors IF.

– Tillbaka i gulsvart
efter tre år i Lunden

Alla vill spela 
som Bayern 
München, men 
få klarar av det. 

Vi måste hitta ett sys-
tem som passar oss och 
utnyttjar våra kvaliteter 
på bästa sätt.
MICHEL BERNDTSSON 
-GONZALES
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VECKA 47         NUMMER 43|16 SPORT

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 155 g/km.  Bilen på bilden är extrautrustad.

Nu med Premiumpaket från 289 900 kr.  

Passat Alltrack. 
Körglädje och komfort. KÖP TILL 

DRAGPAKET OCH 

VÄRMARE 

FÖR 1  KR.

Passat Alltrack TDI 177 DSG 4MOTION med Premiumpaket.
Utrustad med bland annat:
• Bi-xenonstrålkastare med dynamiskt kurvljus och LED-varselljus fram 

• Parkeringssensorer fram och bak • Sportstolar med läderklädsel Nappa

www.volkswagen.se

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se


