
SKENE. Ahlafors IF höll 
nollan för andra mat-
chen i rad.

Dessvärre var resul-
tatet detsamma framåt.

– Men idag skapade vi 
tillräckligt många chan-
ser för att vinna mat-
chen. Synd att vi inte 
får dit den, säger mål-
vaktshjälten, Andreas 
Skånberg, 20.

Bortamatcherna mot San-
dared och Skene har givit 
två poäng efter två mållö-
sa drabbningar. I mötet med 
Skene inledde hemmalaget 
bäst, men Andreas Skånberg, 
målvaktsvikarie för skadade 
Stefan Johansson, fick en 
flygande start.

– Det var två svettiga in-
gripanden direkt, men i ef-
terhand var det kanske bra. 
Jag kom in i matchen och 
samarbetet med Jonte och 
Mackan (Jonathan Hen-
riksson och Marcus Hans-
son) fungerade felfritt mat-
chen igenom, berättar Skån-
berg som fick inleda säsongen 
med att vakta målet i division 
två premiären.

– Sen stod jag även mot 
Lindome innan menisken i 
knät satte stopp.

Nyopererad och rehabili-
terad var han tillbaka lagom 
till att ordinarie burväktaren, 

Stefan Johansson, sträckte 
bakdsidan låret.

– Ja, det var ju lägligt att 
komma i form igen, säger 
Skånberg som i sin comeback 
höll nollan.

– Otroligt skönt, nu ska 
vi lägga Gunnilse på rygg på 
lördag.

Hårt motstånd
Försvarsmässigt kommer 
Ahlafors säkert att kunna 
bjuda Göteborgarna hårt mot-
stånd, men frågan är när och 
vem som ska spräcka nollan 
framåt. I måndags tvingades 
tränare Marco Lajsic ånyo 
testa en helt ny anfallsduo, 
Aboulie Jeng och Addis Sal-
jevic. Gabriel Altermark-
Vanneryr fick kasta in hand-
duken på uppvärmningen, då 
han drabbats av allergi. Daniel 
Olsson var avstängd. Anta-
let giftiga avslut på mål blev 
från den nya anfallskonstella-
tionen mycket få. Det dröjde 
tjugo minuter in på andra 
halvlek innan Addis Saljevic 
presenterade sig. Friläget vid 
straffpunkten var AIF:s he-
taste målchans, men hemma-
målvakten avvärjde. Det udd-
lösa anfallet beror inte bara på 
svaga anfallare, mittfältet har 
inte varit särskilt kreativa när 
det gäller att leverera ”smör-
gåsar”… Felpassen är många 
och bollen kommer ofta i fel 

läge. Ahlafors IF har en härlig 
tåga, men inget flyt i spelet.

Inget bra svar
– Jag kan bara hålla med. Vi 
saknar flytet och vad det beror 
på har jag inget bra svar på, 
men lossnar det kommer det 
att lossna rejält. Vi har långt 
ifrån givit upp, säger lagkap-
ten Mattias Skånberg som 
hävdar att det fortfarande 
handlar om att det är stolpe 
ut.

Om inte annat så var det 
fallet i den 35:e spelminuten. 
Skenemålvakten kastar sig 

och tippar en i vänsterytter-
position frispelad Rade Ra-
dovics avslut i stolpen.

Det gjorde att första halv-
leken till sist jämnades ut 
och oavgjort i paus var rätt-
vist. De sista 45 minuter-
na var Ahlfors IF:s. Förut-
om Addis friläge hade även 
Tobias Embäck ett bra läge, 
liksom Henrik Andersson 
och en nick av Jonathan Hen-
riksson. Efter matchen disku-
terades en hörnsituation där 
AIF:s Marcus Hansson fick 
en knuff i ryggen – straff eller 
inte? Domaren valde att inte 

blåsa, vilket får anses som kor-
rekt.

Positivt att ta med sig från 
matchen var försvarsspelet 
som i princip spelade felfritt. 
Framför allt är det ytterback-
arna, Henrik Andersson och 
Rikard Nylander som växt 
flera klasser under säsongen. 
Två poäng på två bortamat-
cher är inte så illa, men vi tar 
gärna tre mot Gunnilse.
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FOTBOLL I ALE

Tisdag 19 juni kl 19.00
Forsvallen

SBTK dam – Kronäng

Söndag 17 juni kl 14.00
Surte IP

Surte – Backatorp

Tisdag 19 juni kl 19.00
Älvevi

Älvängen – Hälsö 

Lördag 16 juni kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Gunnilse

Onsdag 20 juni kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda 
– Arentorp

Torsdag 21 juni kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Stora 
Mellby

Torsdag 21 juni kl 19.00
Forsvallen

SBTK dam – Nittorp

Torsdag 21 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam 
– Team Utbynäs

 

Skepplanda BTKs 
Fotbollsskola 

2007 
Vecka 33 kör vi Skepplanda BTKs fotbollsskola 

för pojkar och flickor födda -94 till -00. 

Pojkar/flickor födda -98 till -00:  måndag - torsdag kl.09:00 till 12:00 
Pojkar/flickor födda -94 till -97:  måndag - torsdag kl.11:00 till 16:00 
Samtliga deltagare får en lättare lunch. 

Kostnaden för fotbollsskolan är 300 kronor, som betalas in till pg 47 91 87-7 
senast den 30 juni. Ange: fotbollsskola, namn, födelseår, telefonnummer och 
tröjstorlek. I avgiften ingår boll, t-shirt, vattenflaska och diplom. 

Vid matallergi eller frågor kontakta: 
Christer Lilja tel. 33 84 03/070-533 33 89.  
 
 
 

Välkomna! 

GRÅBO. Det gamla tale-
sättet ”upp som en sol 
ner som en pannkaka” 
passar mycket väl in på  
ÄIK:s matchbild i borta-
mötet mot Lekstorp.

I den första halvleken 
visade hela laget upp 
ett mycket bra spel, 
medan allt rasade ihop i 
den andra halvleken.

Till slut kunde Lek-
storp vinna med 4-0 
(0-0).

Det var 30 grader varmt i båda 
lägren, men nog verkade ÄIK 
ha det jobbigast i den tropiska 
hettan. Det var många bland 
publiken, som  undrade vad 
laget konsumerat under paus-
vilan. Kunde man ha drabbats 
av värmeslag?

Hur som hels blev ÄIK 
både utspelat och förnedrat 
i den andra halvleken. Det 
hjälpte föga vad tränaren 
Håkan Tidstrand och hans 
medhjälpare hittade på. Det 
mesta gick emot. Bland annat 
utdelades två straffar. En kla-
rade Patrik Johnsson ele-
gant, medan den andra slick-
ade stolprotens insida. 

Om reglerna tillåtit borde 
ÄIK plockat hem några av sina 
flyktade spelare och därmed 
samlat ihop så många höst-
poäng att kontraktet kunde 
säkras. Man vet aldrig, kanske 
dagens manskap ordnar upp 
det till slut.

– Ny förlust mot Lekstorp

PÅ LEKSTORPSVALLEN
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

ÄIK:s Per Ingvarsson tampas med en motståndare på Lek-
storpsvallen. Matchen vann hemmalaget med 4-0.

ÄIK:s kräftgång 
fortsätter

ALAFORS. Gunnilse och 
Ahlafors tidigare kel-
gris, Niklas Elving, står 
för motståndet i lörda-
gens match på Sjöval-
len.

– Vi ska ta hand om 
Elving, lovar lagkapten 
Mattias Skånberg.

Tionde omgången. Nio mat-
cher utan seger. Ahlafors IF är 
laddat till tusen för att bärga 
säsongens första fullpoänga-
re. Det ska göras mot Niklas 

Elvings Gunnilse. Elving var 
fram till förra året Sjövallens 
ögonsten. Nu är han inne på 
andra säsongen i division två 
och i Gunnilses matchtröja. 
Mattias Skånberg vet dock 
hur han ska stoppas.

– Men det tänker jag inte 
tala om i tidningen. Vi vet vad 
han är bra på och det ska vi 
se till att han inte får visa på 
Sjövallen. Han är duktig på 

att hota backlinjen, säger lag-
kaptenen.

AIF-tränaren, Marco 
Lajsic, har taktiken klar.

– De är stora och långa, 
duktiga på fasta situationer. 
Gunnilse har i princip gjort 
alla sina mål på fasta situatio-
ner. Vi får se till att ha folk 
både framför och bakom dem. 
De får inte gå upp ostörda, 
dessutom måste vi göra allt 

för att undvika hörnor och 
frisparkar.

Hur har du resonerat 
kring startelvan?
– Vi måste förändra lite på 
mittfältet. Jag tillför löpvilja 
på yttermittfältet genom att 
placera både Mattias Skån-
berg och Gabriel Altermark-
Vanneryr där. Framåt ger jag 
både Addis och Abdoulie Jeng 
förnyat förtroende. De gjorde 

en bra insats mot Skene och 
var bara millimetrar ifrån att 
lyckas.
Målvakt: Andreas Skånberg
Försvar: Rikard Nylander, Marcus 
Hansson, Jonathan Henriksson, Henrik 
Andersson.
Mittfält: Gabriel Altermark-Vanneryr, 
Tolle Staffansson, Michel Berntson-
Gonzales, Mattias Skånberg.
Anfall:, Abdoulie Jeng, Addis Saljevic.  
Avbytare: Tobias Embäck, David Fors-
man, Rade Radovic, Daniel Olsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nytt mittfält ska bekämpa Gunnilse

Andreas Skånberg gjorde en stormatch borta mot Skene i måndags och höll nollan.

AIF nollar bakåt som framåt
Och två poäng på två bortamatcher är inte fy skam

I SKENE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


