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Se annons på omslagets insida

Gör ett smart 
val – du också 
Mäklarhuset i Åsa är en stolt sponsor till Åsa IF.  

Ska du sälja din bostad men är osäker på vilken  

mäklare du vill anlita? Läs vad andra tycker om oss  

– på maklarhuset.se redovisar vi öppet kundomdömen 

om alla våra mäklare.

Det är (också) ett smart sätt att välja rätt.

MÄKLARHUSET ÅSA
Polisvägen 13
asa@maklarhuset.se    
maklarhuset.se/asa

CISSI TUORILIN
Tel: 070-863 60 90 

cissi.tuorilin@maklarhuset.se
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Ett smartare val för din bostadsaffär 
 Vill du ha goda råd och samtidigt få en värdering?

Boka en kostnadsfri muntlig värdering idag.  
Då får du även rådgivning om hur vi på bästa och 

tryggast vis hanterar en eventuell försäljning.

Välkommen att kontakta Mäklarhuset i Åsa!

STOLT SPONSOR TILL ÅSA IF

CISSI TUORILIN
Tel: 070-863 60 90 
cissi@maklarhuset.se

MÄKLARHUSET ÅSA 
Polisvägen 13
asa@maklarhuset.se    
maklarhuset.se/asa



 3

Ordföranden har ordet!
YES! Jag säger YES och ett enormt
stort grattis till vårt eminenta herr-
lag i fotboll som nu åter har tagit 
klivet upp till Division 3. Heder åt 
alla i laget inklusive ledarna. Det var
verkligen en fröjd att man lyckades
säkra seriesegern på bortaplan 
mot Alets IK (Halmstad) redan i 
näst sista omgången. Ett stort 
LYCKA TILL vill jag skicka till 
samtliga som är involverade i vårt 
A-lag. Nu gäller det att vi skapar 
goda förutsättningar för en bra 
säsong 2022. En artikel signerad 
lagets tränare Peter Karlsson finner 
Ni på sidan 12. Läs och njut!

I övrigt ordnade ÅSA IF en 
sponsorträff av sällan skådat slag. 
Något annat ord än succé kan vår 
sponsorträff den 12 oktober inte 
beskrivas som. Äntligen kunde vi 
inom ÅSA IF bjuda in våra värde-
fulla sponsorer till en partnerträff 
på Åsa IP. Så som vi hade längtat 
efter detta ögonblick att kunna ge 
något tillbaka till våra sponsorer 
som verkligen har stått upp för 
ÅSA IF under den svåra tid som 
har varit under pandemin. Med 
hela huvudstyrelsen i spetsen väl-
komnades ett 40-tal sponsorer till 
att först mingla med varandra till 
lättare förtäring och sedan lyssna 
till rikskände och välmeriterade 
Tomas Enhager när han pratade 

om det spännande ämnet FLYT 
I LIVET HANDLAR INTE OM 
TUR. Heder åt alla involverade 
samt till vår eminente fastighets-
skötare Maliq Goq som bidrog 
till att allt det praktiska flöt klock-
rent. Mer om själva sponsorträffen 
inklusive bilder därifrån finns på 
sidorna 42-43.

Den 17/11 hade ÅSA IF:s damer/
tjejer samt ledare bjudits in av vår 
sponsor Din Bil/VW för att se på 
Champions League fotboll i Göte-
borg när BK Häcken tog emot 
storklubben Benfica på Bravida 
Arena. Åsa IF stod för bussresa, 
allt för att stärka teamkänslan hos 
våra damer/tjejer. Totalt ca: 60 
spelare och ledare anmälde sig 
kvickt då antalet biljetter var be-
gränsat. Sannerligen en god inve-
stering i klubbsammanhållning 
bland medlemmarna och det 
kändes som att detta initiativ 
verkligen uppskattades. Så stort tack 
till Din Bil / VW som stod för
biljetterna och den goda idén. Mer
att läsa från denna tilldragelse 
finns på sid 41.

Slutligen arrangerades den 18 
november en ledarträff för fotbollen
med Torbjörn Nilsson som gästföre-
läsare. Intresset bland våra ung-
domsledare var verkligen stort och
”Totte” delade med sig av mass-

vis med tips där lek och barnens/
ungdomarnas välbefinnande var 
den gemensamma nämnaren. För-
hoppningsvis ger denna upp-
muntran till våra underbara ung-
domsledare mersmak. Mer att 
läsa från denna träff finner Ni på 
sid 28.

Nu önskar jag samtliga en god 
läsning av innehållet i denna full-
matade utgåva av ÅSABLADET 
och i denna anda önskar jag Er 
allesammans en alldeles under-
bar vinter i ljuvliga Åsa/Frillesås 
med omnejd.

Stigge Norfeldt
Ordförande ÅSA IF

Grundat 1975

Nummer 4 – 2021
Årgång 48 

Ansvarig utgivare
Stigge Norfeldt
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A la carte-restaurang med fullständiga rättigheter. 
Vi ordnar fester och middagar efter era önskemål.

Öppet: sön-tor 11-22, fre-lör 11-01

Tel. 0340-65 60 63
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Vi ordnar fester och middagar efter era önskemål.

Öppet: sön-tor 11-22, fre-lör 11-01

Tel. 0340-65 60 63

Vi har fräschat upp vår lokal både inomhus och 
utomhus inför högsäsongen!
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NENOITKESSLLOBTOF NESLERYTSDUVUH 
Ordförande Martin Blomster 0707-54 44 77 Ordförande Kerry Hellström 0763-29 90 07
Kassör Tore Johansson 0737-08 60 78 Ledamot Niklas Blanc 0708-58 88 59
V. Ordförande Katarina Persbratt 0722-06 39 35 Ledamot Johan Nyholm 0708-57 24 57
Sekreterare Ingela Lindqvist 0709-25 28 22 Ledamot Lisa Måring 0761-76 59 00
Ledamot BT Mats Johansson 0735-42 42 89 Ledamot Jonas Ivarsson 0735-40 42 99
Ledamot IB Fredrik Hafsten 0707-44 49 75 Ledamot Therese Tarrant 0706-58 33 19
Ledamot Göran Sundvisson 0709-38 60 44 Ledamot Sandra Hult 0736-34 55 00

GÅRDS- OCH PLANUTSKOTTET  BORDTENNISSEKTIONEN
Ordförande Svenne Claesson 0705-85 74 56 Ordförande Mats Johansson 0730-85 25 35
Ledamot Hans Erik Danielsson 0702-64 89 75 Ledamot Claes-Göran Ahrén 0703-21 09 20
Ledamot Stefan Johansson 0340-65 54 92 Ledamot Morgan Johansson 0703-91 29 00
Ledamot Tore Johansson 0737-08 60 78 Ledamot Anders Johansson 0736-82 70 16
Ledamot Hasse Petersson 0340-65 89 92 Ledamot Anita Gudmundsson 0735-12 34 24
Ledamot Rolf Arvidsson 0707-38 84 10 Ledamot Peter Torgersson 0705-41 44 55
Ledamot Sture Lundström 0705-78 38 90 Ledamot Jörgen Hansson 0725-85 47 20
Ledamot Roland Olsson 0340-65 63 15 Adj.Ledamot Jacop Bendré 0723-66 66 96

 INNEBANDYSEKTIONEN
 UTHYRNING AV IDROTTSGÅRDEN Ordförande Fredrik Hafsten 0702-87 52 65
Vaktmästare Maleq Goq 0739-49 53 78 Ledamot Marcus Johansson 0765-46 06 46

Ledamot Mia Eskengren 0723-25 06 60
 KANSLI Ledamot Louise Marsland 0707-41 48 70
Kanslist Mikael Hentilä 0707-97 36 41 Ledamot John Whilborg 0734-38 80 45

kansli@asaif.com Adj. Ledamot Glenn Holm 0708-95 70 22

HUVUDSTYRELSEN 
Ordförande Stigge Norfeldt 0702-26 44 00
Kassör Mikael Hentilä 0707-97 36 41
V. Ordförande Peter Hedman 0705-88 80 18
Sekreterare Tuula Kulluvaara 0705-67 00 31
Ledamot BT Tommy Myrving 0705-69 16 52
Ledamot IB Victor Bergdahl 0739-55 91 42
Ledamot FB Jonas Nyström 0722-29 87 71
Ledamot Lennart Bergström 0705-92 43 62

GÅRDS- OCH PLANUTSKOTTET 
Sammankallande Svenne Claesson 0705-85 74 56
Ledamot Hans Erik Danielsson 0702-64 89 75
Ledamot Göran Sundvisson 0709-38 60 44
Ledamot Tore Johansson 0737-08 60 78
Ledamot Hasse Petersson 0340-65 89 92
Ledamot Rolf Arvidsson 0707-38 84 10
Ledamot Sture Lundström 0705-78 38 90
Ledamot Roland Olsson 0340-65 63 15

UTHYRNING AV IDROTTSGÅRDEN 
Vaktmästare Maleq Goq 0739-49 53 78

KANSLI
Kanslist Mikael Hentilä 0707-97 36 41
 kansli@asaif.com 

FOTBOLLSSEKTIONEN 

Ordförande Jonas Nyström 0722-29 87 71
Ledamot Mathias Franzén 0729-87 17 78
Ledamot Peter Hedman 0705-88 80 18
Ledamot Martin Rastborg 0721-92 08 00
Ledamot Johan Nyholm 0708-41 44 41
Ledamot Jennie Fihn 0704-56 62 45
Ledamot Jonas Carlsson 0730-79 99 16
Ledamot Jan-Eric Nilsson +41 791 971 376
Ledamot Sebastian Fransson 0704-00 91 59
Ledamot  Maria Grunditz 0739-82 42 50
Ledamot Mats Wennerberg 0733-84 87 07

BORDTENNISSEKTIONEN 

Ordförande Tommy Myrving 0705-69 16 52
Ledamot Claes-Göran Ahrén 0703-21 09 20
Ledamot Andrej Dembek 0704-20 49 51
Ledamot Peter Grahn Hedblom 0735-28 62 62
Ledamot Anita Gudmundsson 0735-12 34 24
Ledamot Jennie-Marie Lidbäck 0704-33 71 48

INNEBANDYSEKTIONEN 

Ordförande Victor Bergdahl 0739-55 91 42
Ledamot Mats Apelgren 0737-14 01 70
Ledamot Jonas Hilmerström 0707-98 89 03
Ledamot Mohsen Koohnavard 0702-54 02 03

0340 - 65 65 50

 Åsa Stationsväg 3, Åsa · Tel: 0340-65 65 50 · info@teamwennerlund.com
facebook.com/tandlakarefredrikwennerlund· www.teamwennerlund.com

Vår hälsa sitter i munnen
Med en friskare mun mår kroppen och
själen bättre.* 

Välkommen!

*Utdrag ur boken Din hälsa sitter i munnen av professor Björn Klinge
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Vid tappen i Åsa

On

Säsongen 2021 - avrundning
Uppflyttning för Herrlaget!
För fotbollens del kan vi nu lägga året 2021 till hand-
lingarna. 

Vi har lyckats genomföra mycket av det vi tänkt oss 
även om Covid-19 varit ett hinder. Tex tvingades Åsa-
cupen ånyo ställas in och seriestarterna försenades på 
vårkanten. Förhoppningen är att vi kommer kunna 
(läs tillåtas) genomföra allt det som vi tänker oss när 
vi nu planerar inför 2022.

Förra året vid den här tidpunkten kunde jag med glädje 
meddela att Damlaget tagit steget upp i Division 3.

Och i år har Herrlaget lyckats vinna sin serie i 
Division 4 Halland efter seger i Halmstad mot Alet den 
30/10! Stort grattis och bra gjort av alla inblandade. Läs 
en separat artikel där säsongen summeras för herrlaget.

Åsa IF har nu alltså båda seniorlagen i Division 3 och 
detta är en viktig grundbult i att barn- och ungdomar ges
förebilder inom föreningen som gör att de en dag vill och 
kan representera Åsa IF i ett seniorlag. Detta är kort-
fattat visionen från ’ax till limpa’ för fotbollssektionen.

Inom fotbollssektionen har vi 2021 varit 11 engage-
rade ledamöter, samma som under 2020, och i skrivande 
stund pågår rekrytering till de olika styrelserna inför 
årsmötet i februari 2022. Några nya ledamöter skall 
väljas in och förhoppningen är naturligtvis att ha en 
fulltalig sektion även nästa år.

Ett fokusområde framöver från sektionen är mjuka 
värden och samarbete mellan ungdomslag. Därför 
satsade sektionen på en ledarkväll inklusive föreläsning 
på Sjögärde golfklubb med den kände Blåvitt-profilen
Torbjörn Nilsson den 18/11. Totte pratade om sin egen 
karriär och arbetet med den 3:e vägen i ungdoms-
verksamhet. En satsning som vi hoppas ska bära frukt 
och vara ett avstamp för 2022! En annan rolig aktivitet 
som genomförts var gemensam resa för flicklag för 
att se Champions-Leage fotboll den 17/11, mer om det 
i separat artikel också.

Vi fortsätter även med enkätundersökning, likt förra 
året, av hur ungdomar upplever verksamheten som 
varit för att följa upp och utvärdera 2021. Vi har noterat 
en ökning i positiv bemärkelse utifrån svaren vilket 
tyder på att mycket görs bra och rätt av våra ledare i 
föreningen.

Avslutningsvis: Vill igen upprepa att fotbollsstyrelsen
finns för er som driver verksamheten och det går bra 
att kontakta oss i allehanda frågor, kontaktuppgifter 
på hemsidan. Vision, ambition och målsättning är 
rörligt material. Vi uppmanar därför alla medlemmar 
i föreningen att återkoppla med bra idéer till oss.

Med vänlig hälsning Jonas Nyström, ordf Fotboll.
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www.löftadalen.se
0340 740 500

Vi befinner oss alla i olika skeden i livet. 
Att finna en gemenskap som delar och 
finns där i dessa skeden kan hjälpa och 
stärka oss i våra liv. 
I kyrkan skapar vi en sådan gemenskap 
tillsammans och där är vi alla viktiga 
byggstenar. 
Under rådande förhållanden är behovet 
av just gemenskap stort hos många. 
Även om man inte kan träffas som 
normalt finns det alternativ, både i 
digitala kanaler men också via samtal.
På vår hemsida hittar du information om 
de digitala alternativen av verksamhet 
och gudstjänst och du kan boka tid för 
samtal bland annat.

www.löftadalen.se
Svenska kyrkan i Åsa & Frillesås
Ölmevalla, Landa, Frillesås, Gällinge & Idala 
församlingar

Tillsammans 
i kyrkan

Läs när, var 
och hur det 
passar Dig!

Prenumerera 
på eNH 

och få

5:-
*5:- är ett uträknat ca.pris/nr. som blir när 
du tecknar ett årsabonnemang för 770:-

/nummer*

Gäller t.o.m. 28/2-2022

Fullt med erbjudanden!

Mervärdeshäf
tet

Kungsbackas största tidning

3 utgivningar/veckaeNH = samma 
innehåll som
i pappers-
tidningen
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Butik & Verkstad

Vi ger dig 
förutsättningar att längta hem

 EKSTA BOSTADS AB              0300-356 00          info@eksta.se      www.eksta.se  Följ oss gärna på sociala medier!

Vill du bo här?
Nu bygger vi 26 nya lägenheter
i Frillesås med inflyttning till hösten 2021.
 

Läs mer på www.eksta.se



Pingisen har ordet!
Nu har tävlandet satt fart…ÄNTLIGEN.

Vi har full fokus i hallen på träningarna med vår 
tränarstab, där vi finslipar våra kunskaper i det ädla 
spelet pingis.

Pingisskolan är i full gång med ett härligt gäng ung-
domar på tisdagar och lördagar. Elit motionärerna för-
gyller vår vardag med sina glada tillrop där dom också
delar ut lite av sin kunskap.

Seriespelet har börjat med två div4-lag, ungdoms-
serie och Kungsbackaskruven. Däremellan ställer vi 
upp på andra tävlingar om tid finns. 

Viktor och Styrbjörn har deltagit i Para-SM, där 
dom möte OS-paret i dubbel med en hedersam förlust.
Styrbjörn tog en Bronsmedalj och Viktor vann en match.
Ser bra ut för framtiden. 

Pingisen har dessutom tagit beslut att vi skall vara 
med på Para satsningen kommunen gör tillsammans 

med Aranäs och Kungsbacka Basket. Det kommer att 
öppna dörren för ungdomar med funktionsnedsätt-
ning att satsa på idrott.

Vi har genomfört Stig Johanssons Minnes Camp 
som i år blev succé med ett dagläger, där BTK Linné och 
Varberg BTK var inbjudna. Vi avlutade med gemen-
sam middag och prisutdelning.

Vi har dessutom genomfört en träning med Laszek 
Kucharski som spelat och tränat i polska landslaget. 
Han har dessutom tävlat för Rekord och Halmstad. 
Mycket uppskattat av spelare. Vi kommer att ta mer hjälp 
av Leszek i framtiden.

Vi välkomnar fler ungdomar till våra träningar, bara 
komma förbi och testa. Vi har rack ni kan låna.

Till alla, ha en riktig go höst.
Tommy

www.modestugan.se

Åsa Stationsväg 95
Tel. 0733-30 04 73

 Kvalité, omtanke & glädje

Tisdag-fredag
kl. 11-18
Lördagar 
kl. 11-15

100 kr 

Accessoarer 
med reflex

från
Smart in 
the dark

Köp 3 produkter och få

Erbj. gäller t.o.m. 31/12-21

R A B A T T

Välkommen till din nya  

djurklinik!
AniCura Kungskliniken är en smådjursklinik för hundar  
och katter. Vi bedriver djursjukvård med mycket kärlek  
och hos oss kan du alltid känna att du och din fyrbenta  
vän är i goda händer. Våra lokaler är välutrustade med  

bland annat digital röntgen, ultraljud, laboratorium, 
operationsavdelning, tandavdelning samt  

en butik med försäljning av foder och tillbehör. 

Välkommen att ringa eller hälsa på oss!

Öppettider: Mån, tis, tors: 07.30-19.30. Ons, fre: 07.30-17.00. 

Ring oss på

0300-579 000

AniCura Kungskliniken - Borgåsliden 30, 434 39 Kungsbacka
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Öppettider:

Måndag-fredag 07.00- 18.00
Lördag, söndag & helgdag 08.00- 16.00
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Åsaprofil hyllad på pingisläger 

I slutet av september samlades 22 ungdomar till en 
heldag i Åsaskolans idrottshall för att hedra minnet 
av Stig Johansson, en av klubbens mest framgångs-
rika spelare genom tiderna. I år hade, i motsats till 
tidigare år, även spelare från andra klubbar, BTK 
Linné och Varbergs BTK, bjudits in och lägret ge-
nomfördes den här gången utan övernattning.  
Det var full fart i Åsa idrottshall när ungdomarna 
spelade tillsammans med elitspelare och motionärer 
under ledning av föreningens tränare Frippe Asklund 
och Kongkrit Eriksson. Under en dag med rolig och 
intensiv bordtennis fick de också vara med om att 
inviga klubbens nyinköpta pingisrobot, vilket blev 
en riktig höjdpunkt. 
Förutom bra träning och god mat lärde vi känna 
varandra och inte minst Stig genom en frågetävling 
om hans framgångar i pingisvärlden.  
- Jättekul med läger och att få träna med spelare 
från andra klubbar och lära känna dem, tyckte 
Alexander, en av de deltagande ungdomarna. 
Lägret avslutades med en middag där även deltagar-
nas föräldrar och bordtennissektionens styrelse del-

tog. Stort tack till vår sponsor, tränare, spelare och 
styrelse samt våra gäster från Varberg BTK och 
BTK Linné. 
- Roligt att det blev läger även i år. Stig var en riktig 
Åsaprofil, kommenterade Åsa IF:s ordförande Stigge 
Norfeldt, som kom på uppskattat besök i sällskap av 
fotbollssektionens ordförande Jonas Nyström. Före-
ningens sektioner håller ihop.  

Den nya pingisroboten var en populär motspelare 

SPF Åsa har en trivselskapande verksamhet med 
träffar och resor och verkar för en positiv samhälls-
utveckling i Åsa. SPF är politiskt och religöst obundet 
och bevakar pensionärernas intressen.

Vill du bli medlem ring Monica Hjärn 
tel. 0340-65 55 84 eller asaspf@telia.com 



Åsa IF herrlag, säsong 2021
Så var det dags att summera fotbollssäsongen 2021 ur ett svartgult perspektiv. En säsong som till en början
präglades av corona men i slutet blev en mer normal säsong. Men vi tar det från början. 

I januari startade vi upp försäsongen. Truppen bestod av ca 25 killar i blandade åldrar allt från 16 år 
upp till 35 år. Större delen av truppen består av spelare med sitt ursprung i Åsa IF vilket också är vår 
vision. Försäsongen rullar på men vi inser rätt snart att inte denna säsong kommer bli helt normal. Inga 
träningsmatcher tillåts och serien skjuts upp vilket gör att vi endast får bedriva träning. Detta till trots 
så behåller killarna ett mycket gott humör och träningsnärvaron är hög. Vi får till sist beskedet att serien 
kommer starta i början av juni och att det kommer bli dubbelmöten, dvs. 22 matcher.  

Lottningen har fallit sig så att vi fått två derbyn de första tre omgångarna. I första matchen ställs vi mot 
Norvalla på hemmaplan och trots en stor dominans i spelet lyckas vi inte få hål på dom och slutresultatet 
skrivs till 0-0. Vi följer upp denna match med 2 raka segrar och startar därmed serien på ett positivt sätt. 
Vårens höjdpunkter är annars dubbelmötena mot Fjärås där vi på något sätt lyckas åka på utvisningar 
under den första halvleken i båda matcherna. Detta till trots får vi med oss en seger av två. Vi går därmed 
på sommaruppehåll som tvåa i serien.  

Efter ett kortare sommaruppehåll startar vi upp igen i mitten av juli. En veckas försäsong hinner vi 
med innan vi möter Lilla Träslöv i den första seriematchen för hösten. Där står vi som segrare med 1-0 i 
en tillknäppt match. Serien rullar nu på och vi tar ytterligare två segrar mot Derome och Hyltebruk. Helt 
plötsligt leder vi nu serien. Det visar sig att den glädjen skulle bli kortvarig för redan i nästa omgång åker 
vi in till Tingbergsvallen och får vår första förlust för hösten mot Kungsbacka City. Här tappar vi formen 
lite och i de följande två matcherna tar vi endast en poäng. Vi pratar nu ihop oss inför matchen mot Alet 
på hemmaplan och ändrar några detaljer i vårt spelsätt. Detta visade sig ge en omedelbar effekt då det 
blev proppen ur i den matchen och en 4-1 seger. Här startar vi en segerrad som i alla fall inte jag upplevt 
tidigare. Självförtroendet blir bättre och bättre i truppen och tron på det vi gör ökar. Vi vinner mot i tur 
och ordning Norvalla 2-0, Lerkils IF 6-1, Väröbacka 5-1, Leikin 3-1, Hyltebruk 3-1, Kungsbacka City 3-0. 
Dessa resultat gör att när vi i näst sista omgången tar bussen ner till Halmstad för att möta serietrean 
Alet så har vi möjligheten att säkra seriesegern genom en ny trepoängare. Detta är givetvis otroligt stort 
både för oss ledare och inte minst för spelarna vilket också märks i början av matchen. Spelet hackar 
betänkligt men efter att den värsta nervositeten släppt lossnar det. Nordström väggar sig igenom och 
gör 1-0 och när sedan Elias skruvar in en frispark (hans 8:e för i år) så kan ingenting stoppa oss. Några 
fler mål blir det inte och när domaren blåser av matchen så kan guldhattarna och champagnen plockas 
fram. Lyckan är total bland såväl oss i truppen som våra härliga supportrar som rest till Halmstad för att 
se matchen.

Vad är det då som gjort att vi till sist står som seriesegrare?!  
Först och främst ska spelarna hyllas. Vi har en oerhört jämn och kvalitativ trupp. Spelarna har hittat sin 
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2022 
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Vid pennan PK Tränare Åsa IF Herrar 
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Många inkomna
vårnyheter

Nora�s Dockhem
Lantlig & Rustik
Inredningsbutik

www.freadal.se

Handla för över
300:- och du får ka�e

& kaka i mysiga Freadals 
Trädgårdscafé

      Freadals Trädgårdscafé
www.freadal.se    info@freadal.se    Tel. 0340-65 66 52

Café & Restaurang  •  Bed & Breakfast
Inredningsbutik - Nora’s Dockhem

Bröllop - Selskap - Konferens

•••••

Helårsöppet vandrarhem 
Kurs- och lägergård
Cykeluthyrning
Sommarcafé
Barnvänlig badstrand

Läs mer och boka på vår hemsida kuggavik.se

Varbergsvägen 1894
439 55 Åsa
Tel: 0340-65 12 85
info@kuggavik.se
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EN RIKTIG STENHUGGARE
Vi kan allt från marksten och köksbänkar till 

fasader och gravstenar.

– HUGGET I STEN SEDAN 1939 –

Industrigatan 4, 434 32 Kungsbacka • info@henrikssonsstenhuggeri.com • www.henrikssonsstenhuggeri.com

Tel 0300-180 25

marksten

offerdalsskiffer

bohus-
granit

fönster- &
köksbänkar

Olaussons EL AB
kajsa.olausson@telia.com



Vi har öppet måndag-fredag 7-22, lördag-söndag 8-22. Välkommen!

Servicebutikssortiment • Släpvagnsuthyrning • Receptfria läkemedel.

Livs, mejeri m.m.  

Tel. 0340-65 16 66

Tvätt AB
Etbl. 1964

Ren tvätt på rätt sätt
Kemtvätt m.m.
Nu inlämningsställe för 
VIC Textiltvätt.

www.motorkompaniet.nu

NYHET!
BILTRANSPORTVAGN

TILL UTHYRNING
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NYHET!
BILTRANSPORTVAGN

TILL UTHYRNING

VI UTFÖR ALLA TYPER
AV ELINSTALLATIONER

Varberg • Kungsbacka • Skene • Veddige
Tel: 0300-191 25 • www.elektro-emanuel.se
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T BL ILU  &S  MN AO RK IO NT  AU BA

1988-2013

Köper - Säljer - Byter
Service och reparationer - alla bilmärken

Ac-service och reparation
Släpkärror service och reparation

DIN VÄN PÅ VÄGEN
TEL. 0340-65 65 00    E-post: autokonsult@tele2.se

Varbergsvägen 1665 (g:a Koppartrans)
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När Åsa IF 2019 fick lämna div 3 efter endast en säsong var målet att omgående ta sig tillbaka. 
Fjolåret blev dock en missräkning då Tölö IF visade sig vara allt för starka i den pga. covid 19 
stympade serien. I år gick det däremot bättre. Efter en säsong som började lite halvsvajigt kunde 
laget efter 8 raka segrar säkra seriesegern redan i den näst sista omgången. Nedan finner ni en 
resumé av säsongens matcher. 
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Åsa IF - IF Norvalla    0 - 0  

Efter en sex månader lång försäsong var det äntligen dags för seriepremiär och precis som i fjol stod 
IF Norvalla för motståndet. En typisk premiärmatch där motståndarmålvaktens två fantom-
räddningar förnekade hemmalaget tre poäng.   
     

Lerkils IF - Åsa IF   1 - 3 (0 – 1)  

Målgörare: Albin Nilsson 2, William Garrett  

Tidigt ledningsmål till trots kunde de svart-gula inte gå ifrån och efter Lerkils kvittering såg matchen 
ut att sluta oavgjort. Två mål i slutminuterna av Albin och Garrett förändrade resultatet och den 
första trepoängaren var säkrad.     

      

Väröbacka GIF - Åsa IF   2 - 1 (1 – 1)  

Målgörare: Jesper Carlsson  

Hemmalaget chockade de gul-svarta med ett ledningsmål redan i matchinledningen och fick därmed 
matchen dit man ville. ”Man vinner inga matcher på stilpoäng utan med gjorda mål” var tränare PK:s 
lite bistra kommentar efter matchen där bollen spelades mer i sidled än framåt i banan.
       

Åsa IF - IF Leikin   3 - 1 (1 – 1)  

Målgörare: Oscar Berner 2, Viktor Bohlin  

Gästande Leikin tog inledningsvis greppet om matchen och gjorde följdriktigt 1-0.  Tack vare en straff 
strax innan halvtidsvilan var hemmalaget med i matchen igen. Med två mål sista fem minuterna 
kunde inhoppande Oscar Berner ikläda sig rollen som matchhjälte.   
      
  

Lilla Träslövs FF - Åsa IF   0 - 5 (0 – 3)  

Målgörare: Filip Petersson 2, Daniel Begovíc, Albin Nilsson, Fredric Hult  

Med en hög press skapar hemmalaget några halvchanser i början av matchen. Men efter hand får vi 
igång omställningsspelet vilket så småningom resulterar i 1-0 ledning. Med ytterligare två mål innan 
halvtidsvilan känns matchen vunnen. Fortsatt bra spel i andra resulterar i en lätt seger. 
      
       

IFK Fjärås - Åsa IF   1 - 0 (1 – 0)  

Årets första ”riktiga” derby börjar olyckligt då Wille i en kollision med hemma målvakten får syna det 
röda kortet. Trots 10 man i 80 min spelar de gul-svarta jämnt med Fjärås och tar i slutet över 
matchen när hemmalaget börjar tröttna. Med lite tur kunde vi mycket väl fått med oss en poäng.
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Åsa IF - IFK Fjärås   3 - 2 (2 – 1)  

Målgörare: Albin Nilsson, Jesper Carlsson, Viktor Bohlin 

Returmötet med Fjärås börjar även denna gången olyckligt då gästerna tar ledningen efter 1 min. 
Men hemmalaget reser sig och vänder till 2-1 ledning då det osannolika händer. Winald kolliderar 
med målvakten och blir utvisad. Trots decimerat manskap ökar vi på till 3-1 innan Fjärås fastställer 
slutresultatet till 3-2.    

      + 

Åsa IF - Lilla Träslövs FF   1 - 0 (0 – 0)  

Målgörare: Elias Dehlryd 

Första matchen efter sommaruppehållet blir lite som en premiärmatch med ganska lågt tempo till att 
börja med. Efter hand tar vi över och för spelet, vilket gör att vi också skapar en hel del målchanser 
utan att få in bollen. En fantastisk frispark från Elias högerfot spräcker dock målnollan. 
       

Åsa IF - Derome-Åskloster FF  3 - 0 (1 – 0)  

Målgörare: Elias Dehlryd, Viktor Bohlin, William Berntsson 

En match där vi direkt tar tag i taktpinnen och redan i den 22:a minuten är det dags för Elias Dehlryds 
”frisparksshow” och ledning 1-0. Andra halvlek börjar lite trevande men två lyckade byten förändrar 
matchbilden. Först fixar Wille en straff och strax därefter löper han sig fri och placerar in trean. 

  

Åsa IF - Hyltebruks IF   5 - 1 (0 – 1)  

Målgörare: Filip Peterson 2, Fredric Hult, William Berntsson, Albin Nilsson 

Trots ett totalt spelövertag kan Hyltebruk gå till halvtidsvila med en 1-0 ledning. Spelövertaget 
fortsätter i andra halvlek vilket gör att gästerna kroknar rejält och med fem mål sista halvtimman tar 
vi en komfortabel seger.   

 

Kungsbacka City FC - Åsa IF   3 - 2 (1 – 0)  

Målgörare: Kristoffer Petersson, Elias Dehlryd 

Första mötet med Tobias Hysens Kba City, som genom två hörnmål kunde gå ifrån till en 2-0 ledning 
tidigt i andra halvlek. Ett pga av avstängningar och sjukdom decimerat ÅIF kom tillbaka och 
reducerade till 2-1 innan City med en lobb från halva plan kunde punktera matchen. 
  

Åsa IF - IF Böljan Fbg   0 - 5 (0 – 4) 

Förlusten mot City följdes upp av ett riktigt bottennapp! Ett yrvaket nykomponerat Åsa-försvar bjöd 
gång på gång Böljan på öppna lägen som lätt förvaltades till mål. ”Konstigt att leda med 4-0  i halvlek 
utan att skapat en enda målchans” var Böljans kommentar efter matchen.  
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Åsa IF - Derome-Åskloster FF  3 - 0 (1 – 0)  

Målgörare: Elias Dehlryd, Viktor Bohlin, William Berntsson 

En match där vi direkt tar tag i taktpinnen och redan i den 22:a minuten är det dags för Elias Dehlryds 
”frisparksshow” och ledning 1-0. Andra halvlek börjar lite trevande men två lyckade byten förändrar 
matchbilden. Först fixar Wille en straff och strax därefter löper han sig fri och placerar in trean. 

  

Åsa IF - Hyltebruks IF   5 - 1 (0 – 1)  

Målgörare: Filip Peterson 2, Fredric Hult, William Berntsson, Albin Nilsson 

Trots ett totalt spelövertag kan Hyltebruk gå till halvtidsvila med en 1-0 ledning. Spelövertaget 
fortsätter i andra halvlek vilket gör att gästerna kroknar rejält och med fem mål sista halvtimman tar 
vi en komfortabel seger.   

 

Kungsbacka City FC - Åsa IF   3 - 2 (1 – 0)  

Målgörare: Kristoffer Petersson, Elias Dehlryd 

Första mötet med Tobias Hysens Kba City, som genom två hörnmål kunde gå ifrån till en 2-0 ledning 
tidigt i andra halvlek. Ett pga av avstängningar och sjukdom decimerat ÅIF kom tillbaka och 
reducerade till 2-1 innan City med en lobb från halva plan kunde punktera matchen. 
  

Åsa IF - IF Böljan Fbg   0 - 5 (0 – 4) 

Förlusten mot City följdes upp av ett riktigt bottennapp! Ett yrvaket nykomponerat Åsa-försvar bjöd 
gång på gång Böljan på öppna lägen som lätt förvaltades till mål. ”Konstigt att leda med 4-0  i halvlek 
utan att skapat en enda målchans” var Böljans kommentar efter matchen.  
      
       

Åsa IF - IFK Fjärås   3 - 2 (2 – 1)  

Målgörare: Albin Nilsson, Jesper Carlsson, Viktor Bohlin 

Returmötet med Fjärås börjar även denna gången olyckligt då gästerna tar ledningen efter 1 min. 
Men hemmalaget reser sig och vänder till 2-1 ledning då det osannolika händer. Winald kolliderar 
med målvakten och blir utvisad. Trots decimerat manskap ökar vi på till 3-1 innan Fjärås fastställer 
slutresultatet till 3-2.    

      + 

Åsa IF - Lilla Träslövs FF   1 - 0 (0 – 0)  

Målgörare: Elias Dehlryd 

Första matchen efter sommaruppehållet blir lite som en premiärmatch med ganska lågt tempo till att 
börja med. Efter hand tar vi över och för spelet, vilket gör att vi också skapar en hel del målchanser 
utan att få in bollen. En fantastisk frispark från Elias högerfot spräcker dock målnollan. 
       

Åsa IF - Derome-Åskloster FF  3 - 0 (1 – 0)  

Målgörare: Elias Dehlryd, Viktor Bohlin, William Berntsson 

En match där vi direkt tar tag i taktpinnen och redan i den 22:a minuten är det dags för Elias Dehlryds 
”frisparksshow” och ledning 1-0. Andra halvlek börjar lite trevande men två lyckade byten förändrar 
matchbilden. Först fixar Wille en straff och strax därefter löper han sig fri och placerar in trean. 

  

Åsa IF - Hyltebruks IF   5 - 1 (0 – 1)  

Målgörare: Filip Peterson 2, Fredric Hult, William Berntsson, Albin Nilsson 

Trots ett totalt spelövertag kan Hyltebruk gå till halvtidsvila med en 1-0 ledning. Spelövertaget 
fortsätter i andra halvlek vilket gör att gästerna kroknar rejält och med fem mål sista halvtimman tar 
vi en komfortabel seger.   

 

Kungsbacka City FC - Åsa IF   3 - 2 (1 – 0)  

Målgörare: Kristoffer Petersson, Elias Dehlryd 

Första mötet med Tobias Hysens Kba City, som genom två hörnmål kunde gå ifrån till en 2-0 ledning 
tidigt i andra halvlek. Ett pga av avstängningar och sjukdom decimerat ÅIF kom tillbaka och 
reducerade till 2-1 innan City med en lobb från halva plan kunde punktera matchen. 
  

Åsa IF - IF Böljan Fbg   0 - 5 (0 – 4) 

Förlusten mot City följdes upp av ett riktigt bottennapp! Ett yrvaket nykomponerat Åsa-försvar bjöd 
gång på gång Böljan på öppna lägen som lätt förvaltades till mål. ”Konstigt att leda med 4-0  i halvlek 
utan att skapat en enda målchans” var Böljans kommentar efter matchen.  
      
       

Forts. på nästa sida



Derome-Åskloster FF - Åsa IF    0 - 0  

Efter två raka förluster gällde nu att i första hand hitta tillbaks till ett bra försvarsspel. Efter en jämn 
och chansfattig match lämnade vi Klostervallen med en nolla i insläppta mål men tyvärr likadant i 
antal gjorda och endast en poäng i serietabellen.    

       

Åsa IF - Alets IK   4 - 1 (2 – 0)  

Målskyttar: Elias Dehlryd, Tobias Nordström, Fredric Hult, Filip Pettersson 

När hemmalaget presterade en av årets bästa halvlekar passade Elias Dehlryd på att göra årets mål 
på Åsa IP. En frisparkskanon som gick ribba stolpe in bäddade för en kassaskåpssäker viktoria mot en 
av huvudkonkurrenterna om seriesegern.  

       

IF Norvalla - Åsa IF   0 - 2 (0 – 0)  

Målgörare: Självmål, Jesper Carlsson 

Trots piggt spel med massor av inlägg från kanterna lyckas vi inte omsätta chanserna i mål. Fortsatt 
övertag i andra stressade Norvalla som i ivern att bryta ett inspel slår bollen i eget mål. På den 14: e 
hörnan kan sedan Jesper punktera matchen genom att fastställa slutresultatet 0-2 
       

Åsa IF - Lerkils IF   6 - 1 (3 – 1)  

Målgörare: Elias Dehlryd 2, Kristoffer Petersson 2, Viktor Bohlin, Josef Bengtsson 

Efter att Lerkil tagit ledningen trädde Elias Dehlryd in i handlingen. Med ett frisparksmål och ett 
distansskott hade han vänt matchen på bara två minuter. Nyförvärvet Kristoffer Petersson ville inte 
vara sämre och gjorde också två mål i en match som slutade med tennissiffrorna 6-1 
      

Åsa IF - Väröbacka GIF   5 - 1 (1 – 0)  

Målgörare: Kristoffer Petersson 2, Elias Dehlryd, Isac Dehlryd, Filip Nilsson 

Väröbacka startade matchen med ett riktigt lågt försvarsspel. Detta hanterade hemmalaget genom 
ett snabbt och fyndigt kortpassningsspel. Efter en anfallskombination dömer domaren frispark  och 
fram kliver Elias och skickar in 1-0. Gästerna startar andra halvlek genom att göra 1-1 men hemma-
laget är för bra och vinner till slut med 5-1. Nyförvärvet Filip Nilsson nätar för första gången.
  

       

IF Leikin - Åsa IF   1 - 3 (1 – 2)  

Målskyttar : Filip Pettersson, Elias Dehlryd,  Filip Nilsson  

En stökig tillställning där tyvärr domartrion kom i fokus. Efter en bra inledning och 2-0 ledning fick 
matchen återigen nerv när assisterande domaren vinkade för ett Leikin mål vilket han måste varit 
ensam om att se. Men när 3-1 målet kom i andra halvlek var matchen vunnen. 

 

Derome-Åskloster FF - Åsa IF    0 - 0  

Efter två raka förluster gällde nu att i första hand hitta tillbaks till ett bra försvarsspel. Efter en jämn 
och chansfattig match lämnade vi Klostervallen med en nolla i insläppta mål men tyvärr likadant i 
antal gjorda och endast en poäng i serietabellen.    

       

Åsa IF - Alets IK   4 - 1 (2 – 0)  

Målskyttar: Elias Dehlryd, Tobias Nordström, Fredric Hult, Filip Pettersson 

När hemmalaget presterade en av årets bästa halvlekar passade Elias Dehlryd på att göra årets mål 
på Åsa IP. En frisparkskanon som gick ribba stolpe in bäddade för en kassaskåpssäker viktoria mot en 
av huvudkonkurrenterna om seriesegern.  

       

IF Norvalla - Åsa IF   0 - 2 (0 – 0)  

Målgörare: Självmål, Jesper Carlsson 

Trots piggt spel med massor av inlägg från kanterna lyckas vi inte omsätta chanserna i mål. Fortsatt 
övertag i andra stressade Norvalla som i ivern att bryta ett inspel slår bollen i eget mål. På den 14: e 
hörnan kan sedan Jesper punktera matchen genom att fastställa slutresultatet 0-2 
       

Åsa IF - Lerkils IF   6 - 1 (3 – 1)  

Målgörare: Elias Dehlryd 2, Kristoffer Petersson 2, Viktor Bohlin, Josef Bengtsson 

Efter att Lerkil tagit ledningen trädde Elias Dehlryd in i handlingen. Med ett frisparksmål och ett 
distansskott hade han vänt matchen på bara två minuter. Nyförvärvet Kristoffer Petersson ville inte 
vara sämre och gjorde också två mål i en match som slutade med tennissiffrorna 6-1 
      

Åsa IF - Väröbacka GIF   5 - 1 (1 – 0)  

Målgörare: Kristoffer Petersson 2, Elias Dehlryd, Isac Dehlryd, Filip Nilsson 

Väröbacka startade matchen med ett riktigt lågt försvarsspel. Detta hanterade hemmalaget genom 
ett snabbt och fyndigt kortpassningsspel. Efter en anfallskombination dömer domaren frispark  och 
fram kliver Elias och skickar in 1-0. Gästerna startar andra halvlek genom att göra 1-1 men hemma-
laget är för bra och vinner till slut med 5-1. Nyförvärvet Filip Nilsson nätar för första gången.
  

       

IF Leikin - Åsa IF   1 - 3 (1 – 2)  

Målskyttar : Filip Pettersson, Elias Dehlryd,  Filip Nilsson  

En stökig tillställning där tyvärr domartrion kom i fokus. Efter en bra inledning och 2-0 ledning fick 
matchen återigen nerv när assisterande domaren vinkade för ett Leikin mål vilket han måste varit 
ensam om att se. Men när 3-1 målet kom i andra halvlek var matchen vunnen. 

 

Åsa IF - IFK Fjärås   3 - 2 (2 – 1)  

Målgörare: Albin Nilsson, Jesper Carlsson, Viktor Bohlin 

Returmötet med Fjärås börjar även denna gången olyckligt då gästerna tar ledningen efter 1 min. 
Men hemmalaget reser sig och vänder till 2-1 ledning då det osannolika händer. Winald kolliderar 
med målvakten och blir utvisad. Trots decimerat manskap ökar vi på till 3-1 innan Fjärås fastställer 
slutresultatet till 3-2.    

      + 

Åsa IF - Lilla Träslövs FF   1 - 0 (0 – 0)  

Målgörare: Elias Dehlryd 

Första matchen efter sommaruppehållet blir lite som en premiärmatch med ganska lågt tempo till att 
börja med. Efter hand tar vi över och för spelet, vilket gör att vi också skapar en hel del målchanser 
utan att få in bollen. En fantastisk frispark från Elias högerfot spräcker dock målnollan. 
       

Åsa IF - Derome-Åskloster FF  3 - 0 (1 – 0)  

Målgörare: Elias Dehlryd, Viktor Bohlin, William Berntsson 

En match där vi direkt tar tag i taktpinnen och redan i den 22:a minuten är det dags för Elias Dehlryds 
”frisparksshow” och ledning 1-0. Andra halvlek börjar lite trevande men två lyckade byten förändrar 
matchbilden. Först fixar Wille en straff och strax därefter löper han sig fri och placerar in trean. 

  

Åsa IF - Hyltebruks IF   5 - 1 (0 – 1)  

Målgörare: Filip Peterson 2, Fredric Hult, William Berntsson, Albin Nilsson 

Trots ett totalt spelövertag kan Hyltebruk gå till halvtidsvila med en 1-0 ledning. Spelövertaget 
fortsätter i andra halvlek vilket gör att gästerna kroknar rejält och med fem mål sista halvtimman tar 
vi en komfortabel seger.   

 

Kungsbacka City FC - Åsa IF   3 - 2 (1 – 0)  

Målgörare: Kristoffer Petersson, Elias Dehlryd 

Första mötet med Tobias Hysens Kba City, som genom två hörnmål kunde gå ifrån till en 2-0 ledning 
tidigt i andra halvlek. Ett pga av avstängningar och sjukdom decimerat ÅIF kom tillbaka och 
reducerade till 2-1 innan City med en lobb från halva plan kunde punktera matchen. 
  

Åsa IF - IF Böljan Fbg   0 - 5 (0 – 4) 

Förlusten mot City följdes upp av ett riktigt bottennapp! Ett yrvaket nykomponerat Åsa-försvar bjöd 
gång på gång Böljan på öppna lägen som lätt förvaltades till mål. ”Konstigt att leda med 4-0  i halvlek 
utan att skapat en enda målchans” var Böljans kommentar efter matchen.  
      
       

Åsa IF - IFK Fjärås   3 - 2 (2 – 1)  

Målgörare: Albin Nilsson, Jesper Carlsson, Viktor Bohlin 

Returmötet med Fjärås börjar även denna gången olyckligt då gästerna tar ledningen efter 1 min. 
Men hemmalaget reser sig och vänder till 2-1 ledning då det osannolika händer. Winald kolliderar 
med målvakten och blir utvisad. Trots decimerat manskap ökar vi på till 3-1 innan Fjärås fastställer 
slutresultatet till 3-2.    

      + 

Åsa IF - Lilla Träslövs FF   1 - 0 (0 – 0)  

Målgörare: Elias Dehlryd 

Första matchen efter sommaruppehållet blir lite som en premiärmatch med ganska lågt tempo till att 
börja med. Efter hand tar vi över och för spelet, vilket gör att vi också skapar en hel del målchanser 
utan att få in bollen. En fantastisk frispark från Elias högerfot spräcker dock målnollan. 
       

Åsa IF - Derome-Åskloster FF  3 - 0 (1 – 0)  

Målgörare: Elias Dehlryd, Viktor Bohlin, William Berntsson 

En match där vi direkt tar tag i taktpinnen och redan i den 22:a minuten är det dags för Elias Dehlryds 
”frisparksshow” och ledning 1-0. Andra halvlek börjar lite trevande men två lyckade byten förändrar 
matchbilden. Först fixar Wille en straff och strax därefter löper han sig fri och placerar in trean. 

  

Åsa IF - Hyltebruks IF   5 - 1 (0 – 1)  

Målgörare: Filip Peterson 2, Fredric Hult, William Berntsson, Albin Nilsson 

Trots ett totalt spelövertag kan Hyltebruk gå till halvtidsvila med en 1-0 ledning. Spelövertaget 
fortsätter i andra halvlek vilket gör att gästerna kroknar rejält och med fem mål sista halvtimman tar 
vi en komfortabel seger.   

 

Kungsbacka City FC - Åsa IF   3 - 2 (1 – 0)  

Målgörare: Kristoffer Petersson, Elias Dehlryd 

Första mötet med Tobias Hysens Kba City, som genom två hörnmål kunde gå ifrån till en 2-0 ledning 
tidigt i andra halvlek. Ett pga av avstängningar och sjukdom decimerat ÅIF kom tillbaka och 
reducerade till 2-1 innan City med en lobb från halva plan kunde punktera matchen. 
  

Åsa IF - IF Böljan Fbg   0 - 5 (0 – 4) 

Förlusten mot City följdes upp av ett riktigt bottennapp! Ett yrvaket nykomponerat Åsa-försvar bjöd 
gång på gång Böljan på öppna lägen som lätt förvaltades till mål. ”Konstigt att leda med 4-0  i halvlek 
utan att skapat en enda målchans” var Böljans kommentar efter matchen.  
      
       

Åsa IF - IFK Fjärås   3 - 2 (2 – 1)  

Målgörare: Albin Nilsson, Jesper Carlsson, Viktor Bohlin 

Returmötet med Fjärås börjar även denna gången olyckligt då gästerna tar ledningen efter 1 min. 
Men hemmalaget reser sig och vänder till 2-1 ledning då det osannolika händer. Winald kolliderar 
med målvakten och blir utvisad. Trots decimerat manskap ökar vi på till 3-1 innan Fjärås fastställer 
slutresultatet till 3-2.    

      + 

Åsa IF - Lilla Träslövs FF   1 - 0 (0 – 0)  

Målgörare: Elias Dehlryd 

Första matchen efter sommaruppehållet blir lite som en premiärmatch med ganska lågt tempo till att 
börja med. Efter hand tar vi över och för spelet, vilket gör att vi också skapar en hel del målchanser 
utan att få in bollen. En fantastisk frispark från Elias högerfot spräcker dock målnollan. 
       

Åsa IF - Derome-Åskloster FF  3 - 0 (1 – 0)  

Målgörare: Elias Dehlryd, Viktor Bohlin, William Berntsson 

En match där vi direkt tar tag i taktpinnen och redan i den 22:a minuten är det dags för Elias Dehlryds 
”frisparksshow” och ledning 1-0. Andra halvlek börjar lite trevande men två lyckade byten förändrar 
matchbilden. Först fixar Wille en straff och strax därefter löper han sig fri och placerar in trean. 

  

Åsa IF - Hyltebruks IF   5 - 1 (0 – 1)  

Målgörare: Filip Peterson 2, Fredric Hult, William Berntsson, Albin Nilsson 

Trots ett totalt spelövertag kan Hyltebruk gå till halvtidsvila med en 1-0 ledning. Spelövertaget 
fortsätter i andra halvlek vilket gör att gästerna kroknar rejält och med fem mål sista halvtimman tar 
vi en komfortabel seger.   

 

Kungsbacka City FC - Åsa IF   3 - 2 (1 – 0)  

Målgörare: Kristoffer Petersson, Elias Dehlryd 

Första mötet med Tobias Hysens Kba City, som genom två hörnmål kunde gå ifrån till en 2-0 ledning 
tidigt i andra halvlek. Ett pga av avstängningar och sjukdom decimerat ÅIF kom tillbaka och 
reducerade till 2-1 innan City med en lobb från halva plan kunde punktera matchen. 
  

Åsa IF - IF Böljan Fbg   0 - 5 (0 – 4) 

Förlusten mot City följdes upp av ett riktigt bottennapp! Ett yrvaket nykomponerat Åsa-försvar bjöd 
gång på gång Böljan på öppna lägen som lätt förvaltades till mål. ”Konstigt att leda med 4-0  i halvlek 
utan att skapat en enda målchans” var Böljans kommentar efter matchen.  
      
       
Derome-Åskloster FF - Åsa IF    0 - 0  

Efter två raka förluster gällde nu att i första hand hitta tillbaks till ett bra försvarsspel. Efter en jämn 
och chansfattig match lämnade vi Klostervallen med en nolla i insläppta mål men tyvärr likadant i 
antal gjorda och endast en poäng i serietabellen.    

       

Åsa IF - Alets IK   4 - 1 (2 – 0)  

Målskyttar: Elias Dehlryd, Tobias Nordström, Fredric Hult, Filip Pettersson 

När hemmalaget presterade en av årets bästa halvlekar passade Elias Dehlryd på att göra årets mål 
på Åsa IP. En frisparkskanon som gick ribba stolpe in bäddade för en kassaskåpssäker viktoria mot en 
av huvudkonkurrenterna om seriesegern.  

       

IF Norvalla - Åsa IF   0 - 2 (0 – 0)  

Målgörare: Självmål, Jesper Carlsson 

Trots piggt spel med massor av inlägg från kanterna lyckas vi inte omsätta chanserna i mål. Fortsatt 
övertag i andra stressade Norvalla som i ivern att bryta ett inspel slår bollen i eget mål. På den 14: e 
hörnan kan sedan Jesper punktera matchen genom att fastställa slutresultatet 0-2 
       

Åsa IF - Lerkils IF   6 - 1 (3 – 1)  

Målgörare: Elias Dehlryd 2, Kristoffer Petersson 2, Viktor Bohlin, Josef Bengtsson 

Efter att Lerkil tagit ledningen trädde Elias Dehlryd in i handlingen. Med ett frisparksmål och ett 
distansskott hade han vänt matchen på bara två minuter. Nyförvärvet Kristoffer Petersson ville inte 
vara sämre och gjorde också två mål i en match som slutade med tennissiffrorna 6-1 
      

Åsa IF - Väröbacka GIF   5 - 1 (1 – 0)  

Målgörare: Kristoffer Petersson 2, Elias Dehlryd, Isac Dehlryd, Filip Nilsson 

Väröbacka startade matchen med ett riktigt lågt försvarsspel. Detta hanterade hemmalaget genom 
ett snabbt och fyndigt kortpassningsspel. Efter en anfallskombination dömer domaren frispark  och 
fram kliver Elias och skickar in 1-0. Gästerna startar andra halvlek genom att göra 1-1 men hemma-
laget är för bra och vinner till slut med 5-1. Nyförvärvet Filip Nilsson nätar för första gången.
  

       

IF Leikin - Åsa IF   1 - 3 (1 – 2)  

Målskyttar : Filip Pettersson, Elias Dehlryd,  Filip Nilsson  

En stökig tillställning där tyvärr domartrion kom i fokus. Efter en bra inledning och 2-0 ledning fick 
matchen återigen nerv när assisterande domaren vinkade för ett Leikin mål vilket han måste varit 
ensam om att se. Men när 3-1 målet kom i andra halvlek var matchen vunnen. 

 

Derome-Åskloster FF - Åsa IF    0 - 0  

Efter två raka förluster gällde nu att i första hand hitta tillbaks till ett bra försvarsspel. Efter en jämn 
och chansfattig match lämnade vi Klostervallen med en nolla i insläppta mål men tyvärr likadant i 
antal gjorda och endast en poäng i serietabellen.    

       

Åsa IF - Alets IK   4 - 1 (2 – 0)  

Målskyttar: Elias Dehlryd, Tobias Nordström, Fredric Hult, Filip Pettersson 

När hemmalaget presterade en av årets bästa halvlekar passade Elias Dehlryd på att göra årets mål 
på Åsa IP. En frisparkskanon som gick ribba stolpe in bäddade för en kassaskåpssäker viktoria mot en 
av huvudkonkurrenterna om seriesegern.  

       

IF Norvalla - Åsa IF   0 - 2 (0 – 0)  

Målgörare: Självmål, Jesper Carlsson 

Trots piggt spel med massor av inlägg från kanterna lyckas vi inte omsätta chanserna i mål. Fortsatt 
övertag i andra stressade Norvalla som i ivern att bryta ett inspel slår bollen i eget mål. På den 14: e 
hörnan kan sedan Jesper punktera matchen genom att fastställa slutresultatet 0-2 
       

Åsa IF - Lerkils IF   6 - 1 (3 – 1)  

Målgörare: Elias Dehlryd 2, Kristoffer Petersson 2, Viktor Bohlin, Josef Bengtsson 

Efter att Lerkil tagit ledningen trädde Elias Dehlryd in i handlingen. Med ett frisparksmål och ett 
distansskott hade han vänt matchen på bara två minuter. Nyförvärvet Kristoffer Petersson ville inte 
vara sämre och gjorde också två mål i en match som slutade med tennissiffrorna 6-1 
      

Åsa IF - Väröbacka GIF   5 - 1 (1 – 0)  

Målgörare: Kristoffer Petersson 2, Elias Dehlryd, Isac Dehlryd, Filip Nilsson 

Väröbacka startade matchen med ett riktigt lågt försvarsspel. Detta hanterade hemmalaget genom 
ett snabbt och fyndigt kortpassningsspel. Efter en anfallskombination dömer domaren frispark  och 
fram kliver Elias och skickar in 1-0. Gästerna startar andra halvlek genom att göra 1-1 men hemma-
laget är för bra och vinner till slut med 5-1. Nyförvärvet Filip Nilsson nätar för första gången.
  

       

IF Leikin - Åsa IF   1 - 3 (1 – 2)  

Målskyttar : Filip Pettersson, Elias Dehlryd,  Filip Nilsson  

En stökig tillställning där tyvärr domartrion kom i fokus. Efter en bra inledning och 2-0 ledning fick 
matchen återigen nerv när assisterande domaren vinkade för ett Leikin mål vilket han måste varit 
ensam om att se. Men när 3-1 målet kom i andra halvlek var matchen vunnen. 
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Derome-Åskloster FF - Åsa IF    0 - 0  

Efter två raka förluster gällde nu att i första hand hitta tillbaks till ett bra försvarsspel. Efter en jämn 
och chansfattig match lämnade vi Klostervallen med en nolla i insläppta mål men tyvärr likadant i 
antal gjorda och endast en poäng i serietabellen.    

       

Åsa IF - Alets IK   4 - 1 (2 – 0)  

Målskyttar: Elias Dehlryd, Tobias Nordström, Fredric Hult, Filip Pettersson 

När hemmalaget presterade en av årets bästa halvlekar passade Elias Dehlryd på att göra årets mål 
på Åsa IP. En frisparkskanon som gick ribba stolpe in bäddade för en kassaskåpssäker viktoria mot en 
av huvudkonkurrenterna om seriesegern.  

       

IF Norvalla - Åsa IF   0 - 2 (0 – 0)  

Målgörare: Självmål, Jesper Carlsson 

Trots piggt spel med massor av inlägg från kanterna lyckas vi inte omsätta chanserna i mål. Fortsatt 
övertag i andra stressade Norvalla som i ivern att bryta ett inspel slår bollen i eget mål. På den 14: e 
hörnan kan sedan Jesper punktera matchen genom att fastställa slutresultatet 0-2 
       

Åsa IF - Lerkils IF   6 - 1 (3 – 1)  

Målgörare: Elias Dehlryd 2, Kristoffer Petersson 2, Viktor Bohlin, Josef Bengtsson 

Efter att Lerkil tagit ledningen trädde Elias Dehlryd in i handlingen. Med ett frisparksmål och ett 
distansskott hade han vänt matchen på bara två minuter. Nyförvärvet Kristoffer Petersson ville inte 
vara sämre och gjorde också två mål i en match som slutade med tennissiffrorna 6-1 
      

Åsa IF - Väröbacka GIF   5 - 1 (1 – 0)  

Målgörare: Kristoffer Petersson 2, Elias Dehlryd, Isac Dehlryd, Filip Nilsson 

Väröbacka startade matchen med ett riktigt lågt försvarsspel. Detta hanterade hemmalaget genom 
ett snabbt och fyndigt kortpassningsspel. Efter en anfallskombination dömer domaren frispark  och 
fram kliver Elias och skickar in 1-0. Gästerna startar andra halvlek genom att göra 1-1 men hemma-
laget är för bra och vinner till slut med 5-1. Nyförvärvet Filip Nilsson nätar för första gången.
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 Hyltebruks IF - Åsa IF   1 - 3 (0 – 1) 

Målgörare: Albin Nilsson, Fredric Hut, Elias Dehlryd  

Återigen en måste match. Redan degraderade Hyltebruks IF stod för motståndet. Ett tidigt mål av 
Albin löste upp nervknutarna. Även om hemmalaget reducerade vår 2-0 ledning var segern aldrig 
hotad och tre nya goa poäng in på kontot.  

       

Åsa IF - Kungsbacka City FC 3 - 0 (0 – 0)  

Målgörare. Isac Dehlryd, Tobias Nordström, William Berntsson 

Efter ett stort bollinnehav i den första halvleken lossnade det rejält i den andra. Efter att Isac tagit 
vara på en hörnretur och givit hemmalaget ledningen öppnade det upp sig och två härliga 
genomskärare bäddade för två frilägen som resulterade i två mål och en härlig revansch.
       

Alets IK - Åsa IF                        0 – 2                  (0 -2)  

Målgörare: Tobias Nordström, Elias Dehlryd 

Skedalahed var tidigare en militär övningsplats, men är numera även en stor idrottspark. Här hade de 
svart-gula möjligheten att denna lördags em säkra seriesegern genom att besegra toppkonkurrenten 
Alet. Efter militäriskt prickskytte signerat Tobias Nordström och Elias Dehlryd kunde spelare och 
supporters skrika ut sin glädje när domaren efter en gastkramande tillställning blåste av matchen  
och avancemanget till div 3 var säkrat.  

       

IF Böljan Fbg - Åsa IF  8 - 1   (2-1) 

Med ett div 3 kontrakt i handen kunde de svart-gula äntra forna allsvenska arenan Falkenbergs IP för 
en avslutande match mot IF Böljan. Ett stukat lag pga. skador och sjukdomar orkade bara en halvlek 
och säsongens sista 45 minuter liknade mer en förnedring. Tråkigt med ett sådant avslut av en 
förövrigt väl genomförd säsong.    
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Åsa Blommor
Blommor i Åsa centrum!

fb: åsa blommor          instagram: åsa blommor          Tel. 0340-65 10 33

Vi utför alla sorters binderier 
till bröllop, fest och begravning!

Salong
ReForm

Elisa       Amanda     Johanna   

Kom in och ta del utav
våra fina julkampanjer

Nu börjar Johanna jobba igen!
Alla våra tider hittar ni på vår nätbokning.

www.salongreform.se       0340-65 68 08      Åsa stationsväg 14
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Välkommen till Lindarn’s

SERVICEVERKSTAD
i Åsa

Välkommen till Lindarn’s

SERVICEVERKSTAD
i Åsa

Logo Vector Download Free
http://www.logoeps.com/

Vi servar bl.a.

Välkommen till Lindarn’s

SERVICEVERKSTAD
i Åsa

Välkommen till Lindarn’s

SERVICEVERKSTAD
i Åsa

www.lindarn.se

Direktnr. till Verkstaden:  0340-20 15 06



Matcher Mål
från start

Elias Dehlryd 21 10 5
Isac Dehlryd 21 2 2
Viktor Bolin 21 4 4
Jesper Carlsson 20 3 5
Filip Petersson 18 6 1
William Garrett 19 1 4
Albin Nilsson 17 6 1
Carl Thilander 16
Tobias Nordström 16 3 4
Inge Fredric Hult 14 4 1 Elias Dehlryd gjorde under
Joakim Larsson 12 4 säsongen 10 mål och blev där-
William Berntsson 12 3 2 1 med bäste målskytt. 9 av dessa
Kristoffer Petersson 8 5 1 gjordes direkt på frisparkar.
Daniel Begovic 5 1 Ett fantastiskt facit.
Natanael Persson 6
Oskar Berner 6 2 1
Wilhelm Bäckman Winald 4 1
Sebastian Mörk Andersson 2 1
Alexander Ahl 2 1
Marcus Hedman 1
Filip Nilsson 1

Frisparkskungen Åsa IF herr 2021
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från start
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Frisparkskungen Åsa IF herr 2021

Kort

Div 4 Halland       
       

Åsa IF 22 15 2 5 55-29 47 
IF Böljan Falkenberg 22 14 3 5 64-27 45 
Alets IK 21 12 3 6 46-33 39 
IFK Fjärås 22 10 3 9 44-40 33 
IF Leikin 22 8 7 7 57-51 31 
Derome-Åskloster FF 22 9 4 9 38-37 31 
Lilla Träslövs FF 22 8 4 10 43-49 28 
Lerkils IF 21 7 6 8 38-44 27 
IF Norvalla 22 8 3 11 36-49 27 
Kungsbacka City FC 22 7 4 11 26-40 25 
Väröbacka GIF 22 6 2 14 32-50 20 
Hyltebruks IF 22 5 3 14 32-62 18 

       
       

Klass 1 Reserv       
       

Onsala BK 16 13 1 2 73-23 40 
Laholms FK 16 10 1 5 42-25 31 
IFK Fjärås 16 8 3 5 47-25 27 
Tölö IF 16 8 1 7 41-30 25 
Åsa IF 16 8 1 7 33-36 25 
Vinbergs IF 16 8 0 8 36-28 24 
Stafsinge IF 16 7 2 7 41-28 23 
Lilla Träslövs FF 16 6 3 7 38-46 21 
IF Böljan Falkenberg 16 6 1 9 32-49 19 
Ullareds IK 16 5 4 7 34-58 19 
Lerkils IF 16 5 2 9 36-44 17 
Kungsbacka IF 16 2 1 13 17-78 7 
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Anmäl dig genom att ansöka om medlemskap på vår hemsida asaif.com. Vid nyanmälan om medlemskap bjuder vi på 
2 st matchbiljetter till vårt herrlag i div. 3 eller damlag div. 3 under säsongen 2022.

Åsa IF erbjuder medlemskap för personer som har sitt hjärta i klubben och vill vara med och stötta verksamheten 
men som av olika anledningar inte kan vara med som aktiv.

Som stödmedlem får du information om vad som händer i klubben. Du blir inbjuden till alla aktiviteter och festligheter.

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM I ÅSA IF?
Vi har för närvarande ca 900 medlemmar och det finns plats för fler!

Välkommen!
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Servicekänsla och personlig kontakt sedan 1994.

www.saklart.see-post: kontor@saklart.se
Tel: 031-701 09 00

❯❯ Såklart har putsat fönster i Göteborg med omnejd i över 20 år. Vi erbjuder snabb, prisvärd och 
professionell fönsterputs till privat personer, företag, fastighetsägare, butiker och restauranger 

m.m. Både vid ensaka tillfällen eller återkommande med abonnemang.

Dags att boka fönsterputs?

BOKA EN TID  
SOM PASSAR DIG

MÖJLIGHET ATT  
NYTTJA RUT-AVDRAGET

ABONNEMANG  
UTAN BINDNINGSTID

FÖNSTERPUTS MED  
PERSONLIG KONTAKT

FÖNSTERPUTS MED 
VALD INTERVALL

FÖRMÅNLIGA PRISER
VID GRUPPBESTÄLLNING

ERBJUDANDE TILL KUNDER I ÅSA! UPPGE RABATTKODEN ÅSA2021 NÄR DU BOKAR ABONNE-
MANG OCH FÅ DINA INSIDOR PÅ KÖPET FÖRSTA GÅNGEN.

Kontakta oss, så hjälper vi dig med en lösning som passar dig!

Såklart AB
Diamantsponsor

Om du inte minns när det var eller om du ofta 
tänker att det är något du borde göra, kan det  

vara skönt att skaffa ett abonnemang.

Våra abonnemang sker alltid på dina villkor.  
Vi går tillsammans igenom hur ofta och  
när du vill att vi ska putsa dina fönster. 

När putsade du  
dina fönster senast?



Åsa IF damlag, säsong 2021 

Nu är det dags att sammanfatta säsongen 2021, en säsong som varit tuff, lite turbulent men också 
väldigt rolig! 

2 år har gått sedan vi startade damlaget och mycket har hänt under denna tid. Vi är fortsatt ett ungt 
lag där merparten av tjejerna är mellan 16-17år. Vi är idag 95% eget material vilket känns jättebra 
och det har varit en målsättning vi haft hela tiden. 

När vårsäsongen i Div. 3 drog igång fick vi en tuff start mot många duktiga lag. Det märktes att det 
var stor skillnad mellan de olika divisionerna. Vi tappade några spelare under året men har även fått 
tillbaka några gamla Åsaspelare som varit ute och testat andra klubbar och även några helt nya 
spelare utifrån. 

Efter sommaren när höstsäsongen drog igång startade tjejerna starkare. Känslan var att de var mer 
positiva, starkare och mer samspelta. Vi fick vinna några matcher samt spela mer jämna matcher mot 
flera av de andra lagen vilket kändes roligt och viktigt för tjejerna. 

Damlaget samarbetar tätt med juniorerna vilket är viktigt och det är flera av dem som stöttar 
damlaget på matcher och cuper. 

Säsongen avslutades med Quality Cup där vi fick möta spelare i vår egen ålder vilket var roligt och 
tjejerna gjorde flera bra matcher. En rolig avslutning för laget. 

Nu ser vi fram emot en ny säsong där vi hoppas kunna få en stabil trupp och ledare samt kunna stå 
upp bra i Div3. Vi ses på läktaren nästa år för att heja fram vårt Damlag! 

Ett stort Tack till våra sponsorer som stöttat oss under året! 

Åsa IF damlag, säsong 2021
24 



Inbjudan till Club 1919: Åsa IF’s sponsorgrupp inbjuder speciellt dig som privat- 
person eller ditt företag till Club 1919. Dels för att hedra alla ideella insatser genom 
åren, dels för att Åsa IF skall vara det naturliga valet för ungdomar i Åsa.

Vi tror att ditt hjärta hör hemma i Åsa IF och Club 1919 och bjuder härmed in dig till vår 
speciella VIP-klubb. Som medlem får du en rad förmåner, samtidigt som du bidrar till:

– Med ditt bidrag ger du möjlighet till att Åsa IF lever vidare och fostrar både  
spelare på och utanför banan.

– Du är med och utvecklar ungdomsarbetet i alla åldrar i föreningen.
– Du bidrar till en bättre spelarutbildning, en attraktivare klubb för spelarna 

och en framåtblickande förening.
– Du bidrar till att du själv och alla supportrar få se en attraktivare fotboll på Åsa IP.
– Åsa IF skall vara det naturliga lokala valet för ditt bidrag.

Åsa Idrottsförening
Presenterar

1919 Versailles-freden och första världskriget 
avslutas. Samma år bildades Ölmevalla 
Gymnastik och idrottsförening

1921 
Frillesås, seger med 2-0

1932 Föreningen byter namn till Åsa IF

1952 Idrottsgården invigs, tidningarna skrev  
”det finaste klubbhuset bland alla 
svenska landsortsklubbar”

1978 Första året med ett Dam-lag

1989 Åsa IF 60-år, gav en tredjeplats i div 2, den 
främsta placeringen i klubbens historia

2015 Damlaget spelar div 1 för första gången

2019 100-årsjubileum för klubben

Utveckling – Support – Gemenskap

1.919:-
Paketpris

Peter Hedman telefon 0705-888018, peter.hedman@lansforsakringar.se eller  
Martin Rastborg telefon 0721-920800, martin.rastborg@magnusson-freij.se

Betala in direkt på  Bankgiro 5407-3697, märk ”club 1919”, namn och adress.

CLUB

Välkommen till Club 1919
Medlemsförmåner i Club 1919 under fotbollssäsongen 2021

4 1 st frikort

4 1 st dekal
4 Namn

4 Namnet

44 Medlemsskap
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0340 - 65 65 50

 Åsa Stationsväg 3, Åsa · Tel: 0340-65 65 50 · info@teamwennerlund.com
facebook.com/tandlakarefredrikwennerlund· www.teamwennerlund.com

Vår hälsa sitter i munnen
Med en friskare mun mår kroppen och
själen bättre.* 

Välkommen!

*Utdrag ur boken Din hälsa sitter i munnen av professor Björn Klinge



Maria Grunditz, 
Fotbollssektionen ungdom
När jag för 1,5 år sedan började i ungdomsstyrelsen 
i Åsa IF hade jag också relativt nyligen börjat på ett 
nytt jobb. 

På mitt nya företag fick jag en gång i veckan svara 
på frågar om mående och energinivå, både min egen 
och hur jag upplevde gruppen och företaget i stort. 
Hur nöjd jag var med min anställning helt enkelt.

Detta kändes som en härlig sak att ta med in i Åsa IF. 
Hur mår våra barn och unga, vad känner de för 

sitt lag, sina ledare, att spela match och att träna? Vad 
kan vi ändra på och göra för att det ska bli ännu bättre 
och vad ska vi göra mer av och lära mellan lagen?  För 
andra året i rad har vi nyligen skickat ut en enkät till 
alla föräldrar till fotbollsspelande unga i föreningen. 

Vi uppmanar föräldrarna att intervjua sina barn 
om påståendena i enkäten som vi sedan sammanställer
för hela fotbollssektionen men också per lag samt upp-
delat för flickor och pojkar. Till vår glädje har betyget/
omdömet ökat något på samtliga frågor vilket indikerar
att vi har en positiv trend i verksamheten. 

Nytt för i år är sista frågan där vi önskar veta hur 
delaktiga föräldrarna känner sig i Åsa IF och om man 
som förälder känner att föreningen har bra värderingar.
Resultat påvisar lägre ranking än vad ungdomarna 
svarar, 3,99 på en 5-gradig skala. Detta är inget dåligt
betyg egentligen men här borde vi kunna prestera 
bättre och vi får gräva djupare i vad som ligger bakom.
Vet föräldrarna om hur de kan engagera sig i föreningen?
Vad är det som gör att de inte känner sig delaktiga? 
Vilka värderingar känner man inte att man som för-
älder står för? 

Jag kan konstatera att vi fortsatt har en del att jobba 
med i föreningen även i framtiden. Som förälder är 
du alltid välkommen att höra av dig till oss i ungdoms-

styrelsen och till de ungdomsansvariga för flickor 
eller pojkar med frågor, funderingar eller idéer.
Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Jonas Carlsson (ansvarig pojklag)

Martin Rastborg (ansvarig flicklag)

Maria Grunditz (ungdom)

Enkätens ämnen som betygssätts på en 5-gradig skala:
Mitt barn känner glädje över att gå på träningar och 
matcher.

Mitt barn upplever att det är positiv stämning på 
träningar.

Mitt barn upplever att det är positiv stämning på 
matcher.

Mitt barn känner aldrig press och prestationsångest 
vid träningar.

Mitt barn känner aldrig press och prestationsångest 
vid matcher.

Mitt barn känner sig sedd och uppskattad av sina 
tränare.

Mitt barn känner sig sedd och uppskattad av sina 
lagkamrater.

Jag tycker att den träning som bedrivs i Åsa IF 
fotbolls regi är meningsfull och väl anpassad för 
mitt barns utveckling och ålder.

Jag känner mig delaktig i Åsa IF som förening och 
känner att de har bra värderingar.

Maria Grunditz
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Anmäl dig genom att ansöka om medlemskap på vår hemsida asaif.com. Vid nyanmälan om medlemskap bjuder vi på 
2 st matchbiljetter till vårt herrlag i div. 3 eller damlag div. 3 under säsongen 2022.

Åsa IF erbjuder medlemskap för personer som har sitt hjärta i klubben och vill vara med och stötta verksamheten 
men som av olika anledningar inte kan vara med som aktiv.

Som stödmedlem får du information om vad som händer i klubben. Du blir inbjuden till alla aktiviteter och festligheter.

VILL DU OCKSÅ BLI MEDLEM I ÅSA IF?
Vi har för närvarande ca 900 medlemmar och det finns plats för fler!

Välkommen!
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info@vitri.se        www.vitri.se

valde hjärtstartare från 
 d väljer du?

I många länder är hjärtstartare  en självklarhet både på o�ent-
liga platser och på företag och kontor. Även privatpersoner skaf-
far ofta hjärtstartare till sina bostäder, fritidsbåtar eller andra 
platser där de tillbringar sin tid. Sverige har i jämförelse halkat 
efter och det är fortfarande relativt glest mellan hjärtstartarna. 
Trenden är dock tydlig – informationen om hur enkelt det är att 
använda hjärtstartare och möjligheterna att rädda liv gör att 
antalet enheter hela tiden ökar.

Vi täcker hela Sverige  och kan tack vare vårt nätverk av  
partners även teckna internationella avtal som inkluderar 
leverans, utbildning och serviceavtal i de �esta länder.

Kontakta oss  eller någon av våra samarbetspartners redan idag 
för en kostnadsfri rådgivning gällande hjärtstartare utbildning

ill dina behov!
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internationella avtal som inkluderar leverans, utbildning och serviceavtal i de 

Kontakta oss

ÅSA IF valde hjärtstartare och förbandsutrustning 
från ViTri Medical. Vad väljer du?

I många länder är hjärtstartare en självklarhet både på offentliga 
platser och på företag och kontor. Även privatpersoner skaffar 
ofta hjärtstartare till sina bostäder, fritidsbåtar eller andra platser 
där de till bringar sin tid. Sverige har i jämförelse halkat efter och 
det är fortfarande relativt glest mellan hjärtstartarna. Trenden 
är dock tydlig – informationen om hur enkelt det är att använda 
hjärtstartare och möjligheterna att rädda liv gör att antalet 
 enheter hela tiden ökar.

Vi täcker hela Sverige och kan tack vare vårt nätverk av partners 
även teckna internationella avtal som inkluderar leverans, utbild-
ning och serviceavtal i de flesta länder.

Kontakta oss eller någon av våra sam arbetspartners redan idag 
för en kostnadsfri rådgivning gällande hjärtstartare, utbildning 
och första hjälpen-produkter anpassade till dina behov!

TRÄNING NÄRA DIG !

Vi är den lilla föreningen med det stora engagemanget
– kom och träna med oss!

Barngymnastik • Dans/Aerobic •  
Gympa • Pump • Step • Tabata/Fys • Yoga

Se vårt schema på www.asakroppsfysik.se



Torbjörn Nilsson höll i taktpinnen 
på ledarträffen i fotboll den 18/11

Åsa IF:s fotbollssektion samlade sina ledare till en 
spektakulär tillställning den 18 november där den 
legendariske Torbjörn Nilsson höll en inspirations-
föreläsning kring ledarskap. Träffen var mycket 
välbesökt och ett 40-tal av våra ungdomsledare 
träffades för att utbyta tanka och idéer och lyssna 
på tips från en som verkligen har erfarenhet av fot-
boll, både som spelare och som tränare. Syftet med 
träffen var att dels förkovra sig inom ämnet ledar-
skap och dels bygga en känsla av teamsamhörighet 
mellan de olika barn- och ungdomslagen inom vår 
förening.

Efter presentation av fotbollssektionens styrelse 
betonade Maria Grunditz att mjuka värden inom 
Åsa IF är viktiga. Reklam gjordes för vårt ”Sommar-
camp 2022” för 13-15 åringarna där våra ungdomar
får chansen att umgås med varandra såväl på som 
utanför planen. Därefter intog Torbjörn Nilsson 
scenen.

”Totte” började med att betona vikten av mjuka 
värden och att det är viktigt hur fotbollen uppfattas 
och att man inte enbart skall gå på resultatet. Mång-
falden av idrotter i unga år är viktig och som exempel 

berättade Torbjörn att han i sin ungdom, förutom 
fotboll, även höll på med handboll, friidrott och 
hockey. Det han fastnade för med fotbollen var att 
ledarna var hyggliga och fina människor som inte 
toppade lagen i unga år. Träningen i unga år skall 
vara lekbaserad med fotbollen i centrum samt man 
skall ha nolltolerans mot mobbning. Det betonades 
att ”lek är ett seriöst tillstånd” och ”lag som mår bra 
presterar bra”. Föreläsningen varvades med ett antal 
små grupparbeten innan det slutligen blev dags för 
frågestund.

Sammantaget kändes det som att vår investering 
i Torbjörn Nilsson gav mersmak. Nu gäller det att 
alla verkligen tar till sig budskapet som för övrigt 
med fördel kan anammas även inom i princip alla 
andra idrotter. Stort tack till fotbollssektionen som 
ordnade med denna mycket lyckade afton.

Stigge Norfeldt
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En nöjd Torbjörn Nilsson iförd Åsa IF keps.

Tre UEFA Cup mästare samlade. Torbjörn Nilsson flankeras 
av våra Jan-Eric Nilsson (t.v.) och Peter Hedman (t.h.)



TRYCKSAKER
STORFORMAT
SKYLTAR & BILDEKOR
ETIKETTER & DEKALER
DISTRIBUTION  ORIGINAL & PREPRESS  ONLINE ORDER

Nicklas Johansson: Säljare
Telefon direkt: 0300-52 14 62 
Telefon växel: 0300-52 14 60
E-post: nicklas@printforce.se

Besök: Energigatan 19 
Post: 434 37 Kungsbacka

www.printforce.se0300-52 14 60  info@printforce.se  www.printforce.se

Nu satsar vi hårdare på
SKYLTAR & BILDEKOR

Genom Gräsroten fördelar 
Svenska spel ut 42 miljoner 
under 2021 till ungdomsidrotten 
och föreningslivet i Sverige. 

Genom att ansluta sig till Åsa IF 
så stödjer du varje gång du 
spelar på Svenska Spel tur 
och/eller sport med ett bidrag. 

Stöd Åsa IF på nedan länk:
https://www.svenskaspel.se/grasroten

Var med och stötta Åsa IF!
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Det tycker Susanne Wingolf, som sedan i höstas är ny kassör i Åsa IF. Hon fick jobbet efter 
att ha svarat på klubbens platsannons och tycker att det passar perfekt för henne. Det är fritt 
och flexibelt med stort eget ansvar och hon styr själv över sin tid. 

Kul med siffror och system 

Susanne har jobbat med revision 
och ekonomi sedan början av 90-
talet. Hon började som biträde i 
sin mammas företag och jobbar 
fortfarande tillsammans med 
henne. De sitter ihop i Åsa cent-
rum och har både småföretag och 
större företag som kunder.  
Det nya arbetet inleddes med en 
övergångsperiod under några 
veckor med förra kassören Eva. 
Eftersom varje sektion i före-
ningen är en egen enhet är det en 
hel del att hålla reda på, men det 
blev ändå en mjukstart sedan 
Åsacupen ställts in. Nu ser hon 
fram emot att alla verksamheter 
kommer igång igen. 
-  Det är så roligt och jag trivs 
jättebra, säger hon. Jag tycker att 
Åsa IF är en bra förening, som 
sköts ansvarsfullt med god eko-
nomi och ordning och reda. 

Hon är självlärd och har gått en 
massa kurser mm. Hon bor i 
Kuggaviken sedan 2006 och är 
gift med Robert som tidigare va-
rit fiskhandlare i Åsa men nu hål-
ler hus i Falkenberg. De har en 
son som spelat fotboll i Åsa IF 
tills han fyllde 15.  
Själv har hon hållit på med ai-
kido, där hon också är utbildad 
tränare. Den karriären slutade på 
80-talet med brutna tår. Numera 
är dykning den stora passionen. 
Hon är steget under utbildad in-
struktör och dyker förutom i Sve-
rige och Norge även i Australien, 
Thailand och Maldiverna mm. 
Susanne är allmänt händig. Hon 
syr och snickrar och behöver av-
loppet rensas eller altanen göras 
ren är det hon som gör det. Dess-
utom är hon kassör i Kugga-
vikens badförening. 

AC Bokföringstjänst

Stationsvägen 25
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0702-43 76 75

Bokföring, redovisning för
Aktibolag/Enskild Firma
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Vi tillverkar presenningar, 
 poolskydd och andra  produkter 

i hållbar stark pvc-väv.

Tel: 0340-656020 Kläppavägen 48, Åsa
klmtradingmaggan@telia.com 

klmtradinganna@telia.com
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ÅSA: Åsa Stationsväg 95C 
(vid Lindarn)  
Tel: 0340-65 57 90
Öppet: mån–fre 9–18,  
lör 9–15, sön 11–15 

KBA: Lilla Hantverksg. 5  
Tel: 0300-56 65 50
Öppet: mån–fre 6.30–18,
lör 9–15, sön 11–15

HOUSE OF COLOR Nordsjö Idé & Design f.d. SO Börjessons Färg & Tapeter

ÖPPET ALLA SÖNDAGAR I ÅSA & KUNGSBACKA!

Följ oss gärna på 
Facebook, Instagram &
www.houseofcolor.se

 Boka in 
FÄRGDOKTORN BERRA 

redan nu!

Telefon: 070-567 83 83 
Mail: fargdoktorn@houseofcolor.se

Boka in en KOSTNADSFRI fasadbesiktning (värd 895:-) 
Med mina 34 år i färgbranschen besitter jag en lång och gedigen
kunskap. En kunskap du som kund kan känna dig trygg med!

JAG ORDNAR OCKSÅ MÅLAREN DU BEHÖVER!

KUNGSBACKA • ÅSA

Dags att ta hand
om båten?

Dags att ta hand
om huset?Dags att 

ta hand om
altanen?



När solen gassar över stranden och Åsa camping brukar 
de många besökarna bli väldigt törstiga.  
Åsa camping är en av landets äldsta campingplatser. 
Många av gästerna återkommer vare år och uppskattar 
att där är lugnt och tyst och rent och snyggt. Till detta 
bidrar en välorganiserad avfallshantering med särskilda 
behållare för flaskor och burkar, vilket det blir mycket 
av en solig dag. Behållarna hämtas av Pantamera, som 
betalar tillbaka panten med ett schablonbelopp, vilket 
också ersätter glasflaskor och utländska förpackningar. 
Campingen är en viktig del av Åsa. Samhällets utbud 
av aktiviteter, affärer och restauranger mm. gynnar 
campingen samtidigt som denna är bra för samhället 
och dess företagare. De senaste åren har t.ex. all perso-
nal på campingen varit boende i Åsa. 
Peter Angergård och hustrun Annika Friberg har varit 
värd för Åsa camping i 15 år och Åsa är den tredje 
campingplatsen de har drivit. De samarbetar mycket 
med Åsa IF.  
- Åsa IF är en viktig kugge i aktiviteterna i Åsa. De har 
också hjälpt campingen att städa på stranden och ord-
nat parkering för badgästerna så att vi på campingen 
kan hänvisa dem någonstans, säger han. 
När det gäller pantförpackningarna i campingens behål-
lare kommer dessa från campingens gäster, så det är 
naturligt att pengarna inte går till själva campingen utan 
används till något gemensamt. De har under en rad år 
gått till olika organisationer i Åsa, i år och de senaste 
åren till damjuniorerna i Åsa IF:s fotbollslag. I år blev 
det ungefär 25 000 kronor. 

Läsk och öl stärker Åsa IF 

Jag har själv barn som idrottat aktivt och 
märkt vilken skillnad det är i möjligheterna att 
utvecklas i sin idrott som pojke eller flicka. Jag 
anser att det är viktigt att stötta föreningar som 
Åsa IF. De gör ett enormt arbete och bidrar till 
att utjämna den skillnaden. 
Johan Nyholm, som ansvarar för damspelarna i 
Åsa IF, säger att bidraget går till ett 40-tal 
flickor i åldern 14-17 år och att de tagit emot 
det så länge som han varit ledare i föreningen. 

- Bidraget gör det möjligt för flickorna att resa 
i väg på träningsläger och cuper och även 
delta i en avslutningsturnering.  Inget av detta 
hade varit möjligt utan pengarna från cam-
pingen, så vi är oerhört tacksamma för detta. 
Åsa IF lyfter sin nya Åsa IF-keps och tackar. 

Vår granförsäljning sker lördagar och söndagar under 
december tom den 19/12 mellan kl 10:30 – 16:30 vid 
Åsa centrum.

Granförsäljningen görs i samarbete med Åsa Scoutkår. 

Hela vårt överskott av julgransförsäljningen går till 
LIONS hjälpverksamhet.

Lions Club Åsa
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Rutavdrag 50% gäller för flytt.

Telefon 031-16 44 42
www.guldhedensflytt.se

En del av Soliditet
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Äntligen en snygg rondell
Den tråkiga rondellen vid norra infarten till Åsa 
har retat många Åsabor under årens lopp och man 
har försökt att påverka Trafikverket till att snygga
till den utan resultat. När samhällsföreningen 
ÅSA365 bildades 2014 var rondellen en av de insatser 
man skulle engagera sig i. Vid första kontakten 
med Trafikverket om att man ville ta över skötseln 
av rondellen blev svaret nej. Trafikverket kan bara 
lämna över skötseln till kommunen och där blev 
svaret också nej. 

Flera föreningar och privatpersoner engagerade 
sig i uppsnyggning av rondellen men lyckades inte 
påverka Trafikverket. En av privatpersonerna är 
Anders Falck som även ritat förslag på hur det skulle 
kunna se ut. I våras beslöt ÅSA365 att göra ett nytt 
försök och bad Anders Falck att hjälpa till med 
kontakterna. Anders förslag kunde inte accepteras av 
säkerhetsskäl men Anders justerade och diskuterade
och fick till slut fram ett utförande som kunde god-
kännas. Kostnaderna för arbetena kunde inte Trafik-
verket ta utan det skulle ÅSA365 få ordna fram. 
Kostnaden för material, maskiner och arbeten be-
räknades bli runt 100 000 kr och det kunde inte 
föreningen få fram.

Inom ÅSA365 funderade vi på hur mycket pengar
Åsaborna kunde tänka sig att skänka tillsammans 
med föreningar och företag. Vi chansade på en bra 
uppslutning och gav Trafikverket ett motbud med 
ett reducerat belopp. Till vår stora förvåning så 

accepterade Trafikverket och arbetet sattes i gång 
omgående.

Många har skickat in pengar och Åsa IF har toppat 
med hela 5 000 kr. Vi tackar alla som stöttat upp-
snyggningen av vår rondell.

Rolf-Arne Ullaeus
Kassör i ÅSA365



Dam POJKAR 2008 POJKAR 2012
Marie Westman 0734-29 14 15 Peter Andersson 0735-25 69 16 Mats Apelgren 0737-14 01 70
Anna Bergstrand 0733-23 74 63 Christian Edvardsson 0709-46 52 18 Anders Henriksson 0725-44 58 22

HERR FLICKOR 2009 FLICKOR 2013
Peter Karlsson 0763-92 98 08 Peter Palm 0708-20 39 75 Emil Amnäs 0702-03 89 30
Henrik Dehlryd 0702-09 08 79 Fredrik Tärneberg 0702-35 89 86 Johnny Ljungborg 0706-84 94 18

C-LAG POJKAR 2009 POJKAR 2013
Jimmie Olsson 0734-39 30 00 Andreas Rosenqvist 0706-89 40 10 Robert Fotmeijer 0702-52 91 69
Jörgen Silanen 0760-52 49 86 Martin Blideskog 0709-73 53 10 Michael Hansson 0733-53 42 31

DAM J FLICKOR 2010
Raissa Lulendo 0762-03 26 93 Peter Lundgren 0739-40 03 08
Mathias Franzén 0729-87 17 78 Matilda Rennerfelt 0707-38 38 78

HERR J POJKAR 2010
Marcus Ledin 0761-70 65 79 Christoffer Ljungvall 0722-50 71 55
Mats Julin 0709-74 39 20 Magnus Lantz 0729-88 82 01

POJKAR 2006 FLICKOR 2011
Jonas Ivarsson 0735-40 42 99 Lina Johansson 0705-72 60 70
Daniel Widén 0701-14 54 42 Lina Werdelin 0731-40 53 22

POJKAR 2007 POJKAR 2011
Conny Dragstedt 0703-24 72 49 Patrik Olsson 0703-98 32 81
Benny Löfstrand 0734-31 07 47 Magnus Malmström 0725-83 40 84

FLICKOR 2008 FLICKOR 2012
Martin Rastborg 0703-18 61 21 Stefan Hansen 0734-24 47 00
Helen Andersson 0707-78 34 38 Anders Nothzén 0730-53 35 93

Herr/Junior POJKAR 2007/2008 POJKAR 2012
Anders Larsson 0707-29 00 59 Nils Moberg 0709-62 10 53 Marcus Ledin 0761-70 65 79
Hans Rabe 0707-44 49 75 Jonas Hilmerström 0707-98 89 03 Jonas Hilmerström 0707-98 89 03

POJKAR 2003/2004 FLICKOR 2008/2009 FLICKOR 2012/2013
Monica Hansson 0734-38 80 45 Fredrik Tärneberg 0702-35 89 86 Emma Alveflo 0735-34 54 04
Marcus Johansson 0765-46 06 46 Dan Sällylä 0739-81 40 71 Pernilla Wingård 0705-84 30 89

FLICKOR 2004/2005 FLICKOR 2010/2011 POJKAR 2013
Axel Moberg 0708-30 38 64 Johan Adelsberg 0707-97 09 96 Fredrik Hafsten 0733-49 01 84
Robert Corderfeldt 0708-58 49 00 Karina Börjesson 0762-67 80 54 Henrik Oxfall 0736-22 81 21

FLICKOR 2006/2007 POJKAR 2009/2010
Patrik Börjesson 0739-23 58 94 Patrik Lif 0707-98 94 28
Hanna Engborg 0739-23 58 94 Peter Mattsson 0706-49 42 35

POJKAR 2006 POJKAR 2011
Magnus Johansson 0705-78 36 02 Björn Carlsson 0709-87 38 07
Alexander Laring 0705-67 20 16 Christian Wingård 0706-11 51 05

FOTBOLLSLEDARE I ÅSA IF

INNEBANDYLEDARE I ÅSA IF

Dam POJKAR 2008 POJKAR 2012
Marie Westman 0734-29 14 15 Peter Andersson 0735-25 69 16 Mats Apelgren 0737-14 01 70
Anna Bergstrand 0733-23 74 63 Christian Edvardsson 0709-46 52 18 Anders Henriksson 0725-44 58 22

HERR FLICKOR 2009 FLICKOR 2013
Peter Karlsson 0763-92 98 08 Peter Palm 0708-20 39 75 Emil Amnäs 0702-03 89 30
Henrik Dehlryd 0702-09 08 79 Fredrik Tärneberg 0702-35 89 86 Johnny Ljungborg 0706-84 94 18

C-LAG POJKAR 2009 POJKAR 2013
Jimmie Olsson 0734-39 30 00 Andreas Rosenqvist 0706-89 40 10 Robert Fotmeijer 0702-52 91 69
Jörgen Silanen 0760-52 49 86 Martin Blideskog 0709-73 53 10 Michael Hansson 0733-53 42 31

DAM J FLICKOR 2010
Raissa Lulendo 0762-03 26 93 Peter Lundgren 0739-40 03 08
Mathias Franzén 0729-87 17 78 Matilda Rennerfelt 0707-38 38 78

HERR J POJKAR 2010
Marcus Ledin 0761-70 65 79 Christoffer Ljungvall 0722-50 71 55
Mats Julin 0709-74 39 20 Magnus Lantz 0729-88 82 01

POJKAR 2006 FLICKOR 2011
Jonas Ivarsson 0735-40 42 99 Lina Johansson 0705-72 60 70
Daniel Widén 0701-14 54 42 Lina Werdelin 0731-40 53 22

POJKAR 2007 POJKAR 2011
Conny Dragstedt 0703-24 72 49 Patrik Olsson 0703-98 32 81
Benny Löfstrand 0734-31 07 47 Magnus Malmström 0725-83 40 84

FLICKOR 2008 FLICKOR 2012
Martin Rastborg 0703-18 61 21 Stefan Hansen 0734-24 47 00
Helen Andersson 0707-78 34 38 Anders Nothzén 0730-53 35 93

Herr/Junior POJKAR 2007/2008 POJKAR 2012
Anders Larsson 0707-29 00 59 Nils Moberg 0709-62 10 53 Marcus Ledin 0761-70 65 79
Hans Rabe 0707-44 49 75 Jonas Hilmerström 0707-98 89 03 Jonas Hilmerström 0707-98 89 03

POJKAR 2003/2004 FLICKOR 2008/2009 FLICKOR 2012/2013
Monica Hansson 0734-38 80 45 Fredrik Tärneberg 0702-35 89 86 Emma Alveflo 0735-34 54 04
Marcus Johansson 0765-46 06 46 Dan Sällylä 0739-81 40 71 Pernilla Wingård 0705-84 30 89

FLICKOR 2004/2005 FLICKOR 2010/2011 POJKAR 2013
Axel Moberg 0708-30 38 64 Johan Adelsberg 0707-97 09 96 Fredrik Hafsten 0733-49 01 84
Robert Corderfeldt 0708-58 49 00 Karina Börjesson 0762-67 80 54 Henrik Oxfall 0736-22 81 21

FLICKOR 2006/2007 POJKAR 2009/2010
Patrik Börjesson 0739-23 58 94 Patrik Lif 0707-98 94 28
Hanna Engborg 0739-23 58 94 Peter Mattsson 0706-49 42 35

POJKAR 2006 POJKAR 2011
Magnus Johansson 0705-78 36 02 Björn Carlsson 0709-87 38 07
Alexander Laring 0705-67 20 16 Christian Wingård 0706-11 51 05

FOTBOLLSLEDARE I ÅSA IF

INNEBANDYLEDARE I ÅSA IF
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Dam POJKAR 2008 POJKAR 2012

Anna Bergstrand 0708-99 62 92 Peter Andersson 0735-25 69 16 Mats Apelgren 0737-14 01 70
Patrik Mattsson 0763-15 13 37 Christian Edvardsson 0709-46 52 18 Anders Henriksson 0725-44 58 22

HERR FLICKOR 2009 FLICKOR 2013

Peter Karlsson 0763-92 98 08 Peter Palm 0708-20 39 75 Emil Amnäs 0702-03 89 30
Henrik Dehlryd 0702-09 08 79 Fredrik Tärneberg 0702-35 89 86 Johnny Ljungborg 0706-84 94 18

C-LAG POJKAR 2009 POJKAR 2013

Jimmie Olsson 0734-39 30 00 Andreas Rosenqvist 0706-89 40 10 Robert Fotmeijer 0702-52 91 69
Jörgen Silanen 0760-52 49 86 Martin Blideskog 0709-73 53 10 Michael Hansson 0733-53 42 31

DAM J FLICKOR 2010

Raissa Lulendo 0762-03 26 93 Peter Lundgren 0739-40 03 08
Mathias Franzén 0729-87 17 78 Matilda Rennerfelt 0707-38 38 78

HERR J POJKAR 2010

Marcus Ledin 0761-70 65 79 Christoffer Ljungvall 0722-50 71 55
Mats Julin 0709-74 39 20 Magnus Lantz 0729-88 82 01

POJKAR 2006 FLICKOR 2011

Jonas Ivarsson 0735-40 42 99 Lina Johansson 0705-72 60 70
Daniel Widén 0701-14 54 42 Lina Werdelin 0731-40 53 22

POJKAR 2007 POJKAR 2011

Conny Dragstedt 0703-24 72 49 Patrik Olsson 0703-98 32 81
Benny Löfstrand 0734-31 07 47 Magnus Malmström 0725-83 40 84

FLICKOR 2008 FLICKOR 2012

Martin Rastborg 0703-18 61 21 Stefan Hansen 0734-24 47 00
Helen Andersson 0707-78 34 38 Anders Nothzén 0730-53 35 93

FOTBOLLSLEDARE I ÅSA IF

POJKAR 2003/2004 FLICKOR 2010/2011 POJKAR 2013

Monica Hansson 0734-38 80 45 Johan Adelsberg 0707-97 09 96 Fredrik Hafsten 0733-49 01 84
Karina Börjesson 0762-67 80 54 Henrik Oxfall 0736-22 81 21

FLICKOR 2004-2007

Axel Moberg 0708-30 38 64 POJKAR 2009/2010 Flickor/Pojkar 2014

Robert Corderfeldt 0708-58 49 00 Patrik Lif 0707-98 94 28 Jacob Demén 0735-71 82 30
Jonas Sjödahl 0701-86 08 90 Peter Mattsson 0706-49 42 35 Jessica Jillnesjö 0769-41 58 51
Hanna Engborg 0739-23 58 94

POJKAR 2011

POJKAR 2006 Björn Carlsson 0709-87 38 07
Magnus Johansson 0705-78 36 02 Christian Wingård 0706-11 51 05
Alexander Laring 0705-67 20 16

POJKAR 2012

POJKAR 2007/2008 Marcus Ledin 0761-70 65 79
Peter Mattsson 0706-49 42 35 Jonas Hilmerström 0707-98 89 03
Jonas Hilmerström 0707-98 89 03

FLICKOR 2012/2013

FLICKOR 2008/2009 Emma Alveflo 0735-34 54 04
Fredrik Tärneberg 0702-35 89 86 Pernilla Wingård 0705-84 30 89
Dan Sällylä 0739-81 40 71

INNEBANDYLEDARE I ÅSA IF
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Dunrossdagen 2021-11-21
Stiftelsen Dunross stödjer föreningar med ungdomar 
för att främja barns välmående och hälsa.

Sedan ca 10 år hålls en konferens per år där repre-
sentanter från föreningar träffas och erbjuds föreläsningar
och utbyte av erfarenheter. Årets Dunrossdag hölls på
hotell Arken i Gbg och från Åsa IF deltog Jonas Nyström
fotboll och Victor Bergdahl innebandy tillsammans 
med ytterligare ca 220 deltagare. Dagen innehöll in-
formation från stiftelsen, föredrag från olika föreningar
samt grupparbeten.

Dunross stödjer idag 166 föreningar i Sverige vilket
motsvarar ca 84 000 barn och 18 500 ledare. Förening-
arna som erhåller stödet ska möta ett antal värde-
grundskriterier och återfinns i Göteborgsområdet, 
Stockholmsområdet och nu även i Skåne.

Temat för dagen handlade mycket om barns hälsa 
och välmående samt effekterna av pandemin. Genom-
gående har föreningar ekonomiskt klarat sig igenom 
pandemin. Det har varit tuffare för inomhusidrotter 
som innebandy, bordtennis och basket medan utom-
husidrotterna som fotboll klarat sig bra och t.o.m ökat 
antal aktiva. Föreningar med stora evenemang som 
t.ex. cuper, har haft det svårare än de som inte haft 
regelbundna arrangemang.

På den negativa sidan har en större andel äldre 
tonåringar slutat jämfört med år 2019 och att stilla-
sittandet ökar – en utmaning som Dunross vill komma
till rätta med och grupparbeten på temat diskuterades
mellan föreningarna för att hitta förslag på hur ung-
domar lockas tillbaka till idrotten. Åsa IF fick ha dialog
med t.ex. Norrtull, Spånga och Bro IK från Stockholm

samt med Qviding och Väster från Göteborgsområdet.
Åsa IF har det på många vis väl förspänt när det gäller
tillgång till planer och hallar samt låga medlemsav-
gifter om man jämför med storstadsklubbarna vilket kan 
vara bra att ha med sig när vi i vår förening diskuterar 
fördelning av träningstider mellan lag och sektioner.

För att få ett internationellt perspektiv och hur för-
eningsliv fungerar i England hade Salisbury Rovers 
bjudits in. De största föreningarna i England har ca 
400 aktiva ungdomar och träning sker styrt och inte 
utifrån barnens mognad. Detta vänder sig Salisbury 
emot och har valt att involvera barn och ungdomar 
mer för att på sikt behålla fler aktiva och. ’Person before
player’, ’Avoid selection’, ’success is not linear’ var exempel 
på mantran.

På eftermiddagen erbjöds ett antal föreläsningar. 
Jonas och Victor deltog i ett tema med fokus på ’hur vi 
mår vi inom idrotten’. En relativt ny organisation med 
målgrupp ungdomar i 12- 25 år, presenterade sig och 
hur de kan stötta vid t.ex. psykosociala problem. Detta 
är ett sätt att få stöd som ledare och föräldrar kan 
vända sig till.

Efter dagen konstaterade både Jonas och Victor 
att vi gör mycket rätt inom ungdomsverksamheten i 
Åsa IF som motiverar stödet från Dunross. En upp-
maning till alla ledare och föräldrar är att ta del av 
Dunross kriterier som finns och vårda detta i era lag. 
Kriterierna finns bland annat på Åsa IP.

Jonas Nyström (Fotboll) och
Victor Bergdahl (Innebandy)
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Din Lokala Leverantör

AC Bokföringstjänst

Stationsvägen 25
439 55 Åsa

0702-43 76 75

Bokföring, redovisning för
Aktibolag/Enskild Firma

Lurendals Städservice
Hem & Trädgård & Fastighet

Försäljning av professionell städ-och rengöringsutrustning

Lurendalsvägen 1 439 62 Frillesås
Besöksadress: Åsa Stationsväg 25 i Åsa

Tel: 0766-47 71 88

ENGSTRÖMS MÅLERI

Nancys Promenad 17
439 51 Åsa

Ulf : 0707- 44 50 26
Tobias: 0707- 38 74 54

ÅSAGRILLEN
MITT I CENTRUM

0705-41 41 34
Välkomna önskar

Ina o Titti

Riktigt mos o Svenska Råvaror

 39 39

Förändra din hudvårdsrutin på djupet! Vi vill göra världen vackrare med rena,  
djupverkande produkter som framhäver vår naturliga skönhet och ger resultat som  
verkligen varar. Vi kallar det Deepskin Organics®. Riktig hudvård som gör skillnad.

 100% naturliga ingredienser •Helt naturliga mineraler 
Närproducerat i Frillesås • Prisvinnande produkter 
Ansikte, kropp, hår och makeup •Baby, sol och kosttillskott 

Hitta din närmaste återförsäljare på mariaakerberg.com

HÅLLBAR HUDVÅRD SEDAN 1995

®

Hjärtligt välkomna in!
Vard. 8-18, Lörd 9-14.  Tel.  0340 – 65 00 53

www.frillesaslantman.se.

Väl värt ett besök!

Djurfoder & Tillbehör
Hem & Trädgård

 Arbetskläder & Skor
Fritidsartiklar
 VVS, El  & Färg 

Gasol & Svetsgas
Tryckimpregnerat virke

Bensinstation

Hos oss hittar du...

och mycket mer!

Frillesås Lantmän A5 2021.indd   1 2021-01-27   10:40
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Åsa stationsväg 17A | 0340-74 08 00 | gillisedman.se/asa

Nu kan du äntligen träffa din familjejuridiska expert eller 
din begravningsentreprenör i Åsa.

Med mer än 30 års erfarenhet vet vi att varje människa är 
unik, precis som våra uppdrag. Därför vill vi finnas nära 
dig, så att allt ska bli som du tänkt dig - oavsett om du 
behöver ett äktenskapsförord eller vill ordna en personlig 
begravning. 

Varmt välkommen till oss!

BEGRAVNING &
FAMILJEJURIDIK



UEFA Champions League – ÅSA IF
Den 17 november avgick en abonnerad buss från 
ÅSA IP till Bravida Arena, Göteborg. Ombord fanns 
60 inbjuda ÅSA IF fotbollstjejer med sina ledare.

Daniel Jörnliden och Pinar Carraveri initierade 
denna aktivitet, båda från VW, de tog emot fotbolls-
tjejerna och välkomnade tjejerna på plats på arenan. 

För många i lagen flickor födda 08 och 09 var det 
första gången de såg en A-lagsmatch på denna nivå. 
BK Häcken spelade mot Benfica i Champions League.

Men de fann sig snart till rätta när matchen startade
och föll in i alla BK Häckens ramsor,. Åsa IF gjorde 
sig hörda och stödde Göteborgslaget på alla sätt. 
Många kommentarer från våra tjejer under matchen 
vilket vi tränare och lagledare uppskattar då de påvisar 
fotbolls kunnande och stor entusiasm inför idrotten.  
En kommentar från flickor 09 stack ut – BK Häcken 
spelar som oss, när vi blir större måste vi möta dem! 

Kanske då i Champions League, eller? Vi har en 
härlig go med våra tjejer inom ÅSA IF och i de akti-
viteter som vår sponsor VW stödjer oss i. Våra fram-
gångar inom tjejfotbollen bygger på en bra ungdoms-
verksamhet.

Hur gick matchen då?  BK Häcken släppte in ett mål 
på stopptid och förlorade med 2-1.

Om fem år går det en buss till Bravida Arena från 
ÅSA IP – men då kliver 
ÅSA tjejerna in för att spela.

Stort tack till Daniel
och Pinar samt VW.

Lennart Bergström
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Den 12 oktober var ett speciellt datum för Åsa 
IF. Den dagen var alla föreningens sponsorer 
inbjudna till en stor träff i Idrottsgården. Det 
var förmodligen första gången i föreningens 
historia som detta inträffade och träffen sam-
lade ett 40-tal sponsorer tillsammans med le-
dare från Åsa IF. 
Åsa IF fyller genom sin bredd och sin långa histo-
ria en viktig roll i att hålla ihop vårt samhälle. Det 
är många föräldrar som uppskattar föreningens 
omfattande ungdomsverksamhet med regelbunden 
träning och lag som framgångsrikt tävlar i både 
fotboll, pingis och innebandy. Till detta kommer 
stora arrangemang som Åsacupen, som på olika 
sätt engagerar många av Åsa invånare. 
Stödet från våra sponsorer gör allt detta möjligt 
och är en förutsättning för att föreningen ska 
kunna bedriva sin verksamhet på denna höga nivå. 
Det inspirerar våra ledare att satsa sin tid och sitt 
engagemang på ungdomsidrotten. 
Att föreningens många generösa sponsorer samlas 
till en gemensam träff bidrar därför enligt före-
ningens uppfattning till att skapa ett starkare lo-
kalsamhälle med ökad sammanhållning tillsam-
mans med en meningsfull fritid för våra barn. Un-
der träffen samlades sponsorer och ledare, som 
kunde bygga nya relationer och få nya erfarenhet-
er, knyta kontakter och diskutera tankar och idéer.  

Succé när Åsa IF 
träffade sina sponsorer 

- Vi tycker det är viktigt att ha kontakt med 
verksamheter  här i Åsa och stötta dem, 
säger Hanna Rönnmark från Kuggaviks-
gården. De har bland annat sponsrat ca 
60 fotbollsspelare med mat på ett läger.  

Den 12 oktober var ett speciellt datum för Åsa 
IF. Den dagen var alla föreningens sponsorer 
inbjudna till en stor träff i Idrottsgården. Det 
var förmodligen första gången i föreningens 
historia som detta inträffade och träffen sam-
lade ett 40-tal sponsorer tillsammans med le-
dare från Åsa IF. 
Åsa IF fyller genom sin bredd och sin långa histo-
ria en viktig roll i att hålla ihop vårt samhälle. Det 
är många föräldrar som uppskattar föreningens 
omfattande ungdomsverksamhet med regelbunden 
träning och lag som framgångsrikt tävlar i både 
fotboll, pingis och innebandy. Till detta kommer 
stora arrangemang som Åsacupen, som på olika 
sätt engagerar många av Åsa invånare. 
Stödet från våra sponsorer gör allt detta möjligt 
och är en förutsättning för att föreningen ska 
kunna bedriva sin verksamhet på denna höga nivå. 
Det inspirerar våra ledare att satsa sin tid och sitt 
engagemang på ungdomsidrotten. 
Att föreningens många generösa sponsorer samlas 
till en gemensam träff bidrar därför enligt före-
ningens uppfattning till att skapa ett starkare lo-
kalsamhälle med ökad sammanhållning tillsam-
mans med en meningsfull fritid för våra barn. Un-
der träffen samlades sponsorer och ledare, som 
kunde bygga nya relationer och få nya erfarenhet-
er, knyta kontakter och diskutera tankar och idéer.  

Succé när Åsa IF 
träffade sina sponsorer 

- Vi tycker det är viktigt att ha kontakt med 
verksamheter  här i Åsa och stötta dem, 
säger Hanna Rönnmark från Kuggaviks-
gården. De har bland annat sponsrat ca 
60 fotbollsspelare med mat på ett läger.  
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Efter en timmes mingel med enklare förtäring häl-
sade Åsa IF:s ordförande Stigge Norfeldt alla del-
tagare välkomna och tryckte på den viktiga utma-
ningen att hitta och behålla föreningens sponsorer. 
Det gäller att vi lär känna varandra och skapar ett 
förtroende, som gör det roligt att vara en partner 
till föreningen. Sponsorträffen är ett led i detta 
och ger sponsorerna ett utbyte av sitt stöd. 
Kvällens höjdpunkt var anförandet av Frillesåsbon 
Tomas Enhager, omtalad som en av Sveriges 
främsta och mest intressanta föreläsare om mental 
träning, motivation och kommunikation. Han ta-
lade om ämnet FLYT som ett mentalt tillstånd 
med stor inverkan på vårt liv och våra prestation-
er. Hans tes var att flyt i livet inte handlar om tur 
och diskuterade hur man kan förhålla sig till stress 
och tvångstankar och ta ansvar för det man själv 
kan påverka. Han engagerade oss i publiken med 
både djup och humor och det var en upplyft skara 
som därefter lämnade träffen med var sin uppskat-
tad ny ÅSA IF-keps på huvudet. 
-  Mötet var en enorm succé, tyckte Stigge Nor-
feldt som konstaterade att alla var väldigt nöjda 
när de lämnade mötet. 
-  Besökarna var glada, pigga och positiva när de 
lämnade mötet och känslan var att de tyckte att de 
fått ut något av sponsorskapet. 

Tomas Enhager engagerade publiken med 
blädderblock och klargörande dialog. 

Stigge Norfeldt minglade med gästerna 

Efter en timmes mingel med enklare förtäring häl-
sade Åsa IF:s ordförande Stigge Norfeldt alla del-
tagare välkomna och tryckte på den viktiga utma-
ningen att hitta och behålla föreningens sponsorer. 
Det gäller att vi lär känna varandra och skapar ett 
förtroende, som gör det roligt att vara en partner 
till föreningen. Sponsorträffen är ett led i detta 
och ger sponsorerna ett utbyte av sitt stöd. 
Kvällens höjdpunkt var anförandet av Frillesåsbon 
Tomas Enhager, omtalad som en av Sveriges 
främsta och mest intressanta föreläsare om mental 
träning, motivation och kommunikation. Han ta-
lade om ämnet FLYT som ett mentalt tillstånd 
med stor inverkan på vårt liv och våra prestation-
er. Hans tes var att flyt i livet inte handlar om tur 
och diskuterade hur man kan förhålla sig till stress 
och tvångstankar och ta ansvar för det man själv 
kan påverka. Han engagerade oss i publiken med 
både djup och humor och det var en upplyft skara 
som därefter lämnade träffen med var sin uppskat-
tad ny ÅSA IF-keps på huvudet. 
-  Mötet var en enorm succé, tyckte Stigge Nor-
feldt som konstaterade att alla var väldigt nöjda 
när de lämnade mötet. 
-  Besökarna var glada, pigga och positiva när de 
lämnade mötet och känslan var att de tyckte att de 
fått ut något av sponsorskapet. 

Tomas Enhager engagerade publiken med 
blädderblock och klargörande dialog. 

Stigge Norfeldt minglade med gästerna 



    2013

    2013

    2013
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typsnitt: keep calm medium



Åsa IF:s klubblokal kan hyras till fester, kalas och bröllop
Lokalen är godkänd för upp till 100 personer.
För att hyra lokalen skall man vara 25 år.
Vid hyra av lokalen tecknas ett hyresavtal där hyrestagaren
informeras om vilka villkor och förutsättningar som råder.

Kostnaden för att hyra lokalen är 2750:-, lokalen disponeras
från lördag kl 10.00 till söndag kl 12.00. Om lokalen behöver 
hyras från fredag tillkommer 300:- 

Mat- o kaffeporslin ingår. Städning ingår ej!

Hyra av lokal för ett antal timmar (barnkalas)  utan kök 900:-
med kök 1100:-

Städning kan köpas till, kontakta uthyrare för pris och tillgänglighet.

Vid hyra av lokalen skall allt skräp plockas med efter det att lokalen
lämnas, golvet skall torkas av med lite vatten och såpa. Lokalen
lämnas i samma skick som man tog den i innan festen.
Det finns 2 spisar, 2 kylar, 1 mikrovågsugn, kaffebryggare,
termosar m.m
Bord o stolar för 100 personer.
Möjlighet att hyra ljudanläggning finns

Kontakt: ring eller maila kansliet: 0707-97 36 41 kansli@asaif.com eller ring vaktmästare Maliq - 0739-49 53 78

KLUBBLOKAL ATT HYRA

Anmäl dig genom att ansöka om medlemskap på vår hemsida asaif.com. Vid nyanmälan om medlemskap bjuder vi på 
2 st matchbiljetter till vårt herrlag i div. 3 eller damlag div. 3 under säsongen 2022.

Åsa IF erbjuder medlemskap för personer som har sitt hjärta i klubben och vill vara med och stötta verksamheten 
men som av olika anledningar inte kan vara med som aktiv.

Som stödmedlem får du information om vad som händer i klubben. Du blir inbjuden till alla aktiviteter och festligheter.
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Vi erbjuder ditt företag effektiva helhetslösningar genom hela DM-kedjan.  
Vi är inte för små för stora upplagor - Vi är inte för stora för små upplagor!

Tveka inte att ringa oss för att få mer ingående iformation om våra tjänster.  
Vi hjälper till att hitta det bästa och lämpligaste alternativet för just dig!

Reklamservice AB bildades år 2000 och tillsammans har vi mer än 100 års erfarenhet av DM-branschen. Våra 
arbetsområden innefattar allt ifrån analys och målgruppsutsökning till tryck, produktion och packning. Vi erbjuder 
rådgivning och projektledning vare sig det gäller helhetslösningar eller enskilda projekt. Dessutom är vi duktiga  
på unika speciallösningar. lngenting är omöjligt för oss.

Service är vår vardag.

Borgmästaregatan 5, 43432 Kungsbacka. Tel 0300-770 70
E-post info@reklamservice.net. www.reklamservice.net

 Reklamservice  
stödjer Åsa IF
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Fredrik "Frippe" Asklund är huvudtränare sedan 
i somras. Han har under sina över 30 år som tränare 
byggt upp en stor erfarenhet. Han har tränat i stort 
sett alla klubbar i norra Halland samt Askims BTK 
och Partille PK i Göteborg och varit tränare i Dan-
mark, där han bland annat hjälpt B-75 från Hirts-
hals. Han har även haft uppdrag för förbundet, 
bland annat som ansvarig för riksläger för P 13-15 
år (där Kongkrit, en annan av klubbens tränare del-
tog). Han har själv tävlat i div 2-3 till för fem år 
sedan och dessutom spelat fotboll i div 2. Han har  
dessutom en bakgrund som lärare. 
Sitt arbete i Åsa IF har Frippe inlett med att lära sig 
hur sektionen fungerar med sina ledare och övriga 
tränare. Den största utmaningen idag ser han i att 
utveckla pingisskolan och dess fortsättningsgrupp 
så att det blir många yngre spelare som deltar i 
verksamheten.  
- Med många i hallen är det lättare att göra anpas-
sade övningar som utvecklar vars och ens styrkor. 
Det är en utmaning att komma dit men det går att 
klara på ett par säsonger, säger han och fortsätter 
- Det är viktigt att alla får en ordentlig introduktion 
och bra stöttning och att alla får ta del av utbild-
ningen och lär sig samma saker. Sedan avgör man 
själv hur mycket man vill spela, men alla ska känna 
sig välkomna och bli sedda och alla ska trivas 
För de spelare som sedan vill utvecklas vidare läg-
ger han upp individuella träningsplaner med regel-
bundna avstämningar ett par gånger per säsong. För 
dem är ambitionsnivån är hög och det är viktigt. 

I våras arbetade Kongkrit Eriksson som huvudträ-
nare medan organisationen byggdes upp. Han har 
varit tränare sedan 2013 och hjälper även BTK 
Linné och Partille, där han ansvarar för de yngre 
spelarna. Han är fortfarande aktiv som spelare och 
har spelat i div 1 med Lextorps IF och i div 2 med 
BTK Linné. Den här säsongen kommer han att 
spela med Åsa IF. 

Pingisen nysatsar med topptränare 
Pingisskolan är framtiden när Åsa IF:s bordtennissektion i år satsar på att utveckla verk-
samheten. Som ett led i detta har sektionen knutit ett antal mycket kompetenta tränare till 
sig, en del med en lång historia i klubben, andra mer eller mindre nya bekantskaper.  

Kongkrit hjälper Frippe och har en viktig roll i 
pingisskolan, där hittills ett tjugotal barn har anmält 
sig. Förmodligen blir det ännu fler när fotbollssä-
songen slutat och det borde vara ganska lätt att få 
till en stor grupp. Även han tycker pingisskolan är 
väldigt viktig och gillar att arbeta med den. 
- Jag ser att barnen har så roligt i pingisskolan och 
att de lär sig jättemycket utan att veta om det. 

Mikael Svensson har efter att han flyttat till Åsa 
för ett tiotal år sedan hjälpt till med träningen av 
främst de yngre spelarna, vilket han fortsätter att 
göra även nu. Han har sin bakgrund i Mölndals 
BTK, där han tävlat och både vunnit lag-SM och 
spelat med landslaget. Han har varit tränare sedan 
mitten av 70-talet, både i klubben och åt förbundet 
där han hållit i landslagsläger.  
Bosse Hjalmarsson har också varit tränare i Åsa 
under flera år och även han har en tung meritlista, 
både som tränare och spelare. Han är nu 
”hjälpreda” åt Frippe och arbetar främst med Ping-
isskolan och de yngsta spelarna. 
- Jag ställer upp ett par dagar i veckan för barnens 
skull. Vi måste få kontakt med dem vid 7-9 årsål-
dern och då får man också med deras kompisar på 
köpet. Pingisskolan är vår framtid och vi har bra 
förutsättningar med lokal och bord. 
Precis som Mikael har Bosse tidigare varit tränare 
för ungdomar i Mölndals BTK, där han var med om 
att bygga upp en tynande verksamhet, som kom att 
blomstra efter bara ett par år. 
Mikael och Bosse gjorde en stor insats i våras in-
nan bordtennissektionen hittade en bra lösning på 
tränarfrågan och samarbetet mellan de fyra tränarna 
fungerar utmärkt. 
- Frippe är väldigt bra med barnen – glad entusias-
tisk och väldigt pedagogisk, säger Bosse. 

Kongkrit och Frippe 

Klubbens trotjänare Mikael och Bosse 



Valands Promenad 3
0300-334 00
handelsbanken.se/kungsbacka

Vi finns till hands på bankkontoret,
i appen och på webben. Välkommen till 
oss på Handelsbanken i Kungsbacka.

När du vill 
bolla frågor om 
din ekonomi.
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Trädgårdsanläggningar
    Harry Johnson AB
               Åsa-Fjärås

Nedre Vallbyvägen 40, 439 73 Fjärås
Tel: 0300-540 540 
Mobil 070- 697 03 55 
E-post:  rickard@thjab.se

Utför mark- och trädgårdsanläggningar
av olika slag

LASSABACKA, Varberg 0340-890 25
www.colorama.se
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åsaglasscafe.se 
Sörviksvägen 3, Åsa

Följ oss på Facebook och Instagram 
Varmt välkomna!

Jeanette och Helena med 
personal önskar alla nya 

och gamla kunder 
välkomna till  

Konsum i Frillesås, 
vid Kung Frilles Torg

Öppet alla dagar

09.00 till 20.00

Telefon: 0340 - 65 00 03

Jeanette och Helena med 
personal önskar alla nya 

och gamla kunder 
välkomna till  

Konsum i Frillesås, 
vid Kung Frilles Torg

Öppet alla dagar

09.00 till 20.00

Telefon: 0340 - 65 00 03

Öppet alla dagar 08.00 till 21.00

Linda med personal önskar 
alla nya och gamla kunder välkomna till Konsum 

i Frillesås, vid Kung Frilles Torg

VI HAR MANUELL 
KÖTT- OCH DELIKATESSAVDELNING
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Välkommen till oss!

Åsa

Vi älskar mat och veckans härliga stunder i köket. 
Leta bland hyllorna och upptäck vårt breda sortiment 
av frukt & grönt, mejeriprodukter, 
vardagsfavoriter och fi na 
färskvaror.
 
Vi fi nns alltid här och hjälper 
dig sätta smak på veckan.

Annons_A4_Asa.indd   1 2021-11-05   14:35
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Volkswagen Göteborg
Vardagar 9–18, lördag och söndag 11–15

www.volkswagengoteborg.se

Backa Exportgatan 23A. 
Tel. 031-350 18 00
Sälj nya bilar 031-350 18 10, beg. bilar 031-350 18 15

Göteborg Grafiska vägen. 
Tel. 031-750 15 00. Helgtel. 031-750 16 30/20.

Sisjön Askims Industriväg. 
Tel. 031-750 17 00. Helgtel. 031-750 17 51 

Kungsbacka Hede Industriområde. 
Tel. 0300-775 40. Helgtel. 0300-775 48.

Golf SC TSI 130 DSG bränsleförbrukning vid blandad körning från 4,6-5,6 l/100 km. CO2-utsläpp vid blandad körning från 120-148 g/km, Tiguan TSI 150 DSG från 6,2–7,0 l/100 
km. CO2-utsläpp vid blandad körning från 159–172 g/km. Miljöklass Euro 6 AP,  T-roc 8,0 l/100 km (WLTP), CO2-utsläpp 145 (NEDC), 181 (WLTP).  Volkswagen Privatleasing 
 36 mån, 3 000 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (feb. 2021). Övermil och onormalt slitage debiteras  utöver  
leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift samt  
fordonsskatt tillkommer. Bilarna på bilderna i annonsen är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser. 

T-Roc TSI 110
Pris från 219 900 kr. Ordinarie pris 241 900 kr. 

Privatleasing inklusive 
service och betalskydd från 

2 995 kr /mån.* 

Rymligare kupé, ett ordentligt tilltaget bagageutrymme, ständig uppkoppling och låg förbrukning 
tack vare mildhybridteknik. Nu är nya Golf Sportscombi här. Den är utrustad med omtänksamhet som 
att den hjälper dig köra, automatiskt bromsar för hinder på vägen, ”pratar” med andra bilar för att ha 
kontroll på trafikläget, håller extra koll i vänstersvängar och lyser upp med LED-ljus både framåt och 
bakåt. Allt för du ska kunna låta familjelivet ta lite mer plats.  

Nya Golf Sportscombi. Från 284 900 kr.

Nya Golf Sportscombi eTSI 130 DSG Automat.

Mer rum för familjen.

Tiguan TSI 150 DSG
Pris från 289 900 kr. Ordinarie pris 302 800 kr. 

Privatleasing  
inklusive service från

2 995 kr /mån.* 

Privatleasing  
inklusive service från

2 395 kr /mån.* 

■  Parkeringssensorer

■  Adaptiv farthållare

■  Lane assist

■  DSG Automat

■  Infällbar dragkrok

■  Trådlös App connect

■  Eluppvärmd Ratt

■  Backkamera med 
parkeringssensorer

■  Adaptiv farthållare


