
ALAFORS. AIF:s skräck-
upplevelse från Gun-
nilse följdes upp av en 
minst lika otäck chock 
hemma mot Skene.

Återigen tappade 
gulsvart ledningen 
och samtliga poäng i 
matchslutet.

Därför är lördagens 
match mot Sandared av 
ödeskaraktär.

Från det gulsvarta lägret vill 
man självklart inte tala om 
måste- eller ödesmatcher.

– Nej, vi är tillräckligt pres-
sade ändå. Vi går inför att vinna 
varje match, det 
har vi gjort hela 
säsongen och 
det kommer vi 
fortsätta göra. 
Killarna har haft 
en sällsynt otur och vi har gjort 
en del misstag, men om vi bara 
lär oss av dem är jag överty-
gad om att det här laget hänger 
kvar utan problem, säger AIF:s 
huvudtränare, Marco Lajsic.

Han har under hela säsong-
en fått laborera med olika upp-

ställningar, men faktum är att 
inför mötet med Sandared 
(lördag 18/8) är snudd på alla 
tillgängliga.

– Jag har bestämt att låta vila 
Abdoulie Jeng. Hans baksidor 
är inte helt hundra. Jag vill inte 
chansa. Däremot går Christi-
an Gunarson in på mitten-
mitt. Michel Berntson-Gon-
zales flyttas ut till en fri roll 
på högerkanten. Jag hoppas 
att hans offensiva kvaliteter 
ska komma bättre till sin rätt 
där, säger Lajsic.

Backlinjen där Jonathan 
Henriksson gjorde debut som 
vänsterback får förnyat förtro-

ende.
– De kan 

bättre än vad 
de visade mot 
Skene. Det var 
lite ängsligt 

och nervöst. Jag tror de behö-
ver lite självförtroende och då 
måste jag ge dem tid, menar 
Lajsic.

Frågorna har självklart varit 
många under veckan. Hur kan 
man tappa tämligen givna 
poäng i slutskedet två matcher 

i rad.
– Vi är nog många som har 

analyserat det här, men det är 
viktigt att gå vidare också. En 
del handlar om tillfälligheter 
annat om oförmåga. Vi skapar 
mängder av chanser, men gör 
inte mål. Hade vi satt våra 
lägen hade matcherna aldrig 
slutat som de har gjort. Dess-
utom har vi uppträtt lite oruti-

nerat och sprungit alldeles för 
mycket i onödan. Vi har tagit 
slut helt enkelt.

AIF är sist i tabellen två 
poäng bakom Gunnilse, San-
dared och Skene när åtta om-
gångar återstår.

Startelvan mot Sandared:
Målvakt: Stefan Johansson.
Försvar: Rikard Nylander, Marcus 

Hansson, David Forsman, Jonathan 
Henriksson.
Mittfält: Michel Berntson-Gonzales, 
Mattias Skånberg, Christian Gunarson, 
Rade Radovic. Anfall: Adis Saljevic, 
Gabriel Altemark-Vanneryr.
Bänken: Henrik Andersson, Tobias 
Embäck, Andreas Helgé, Fredrik 
Johansson (ny fr Fässberg), Andreas 
Skånberg.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Hcp: ge mig några veckor till...

Namn: Therese Eriksson

Ålder: 38

Bor: Älvängen

Familj: sambo och 4 barn (2 egna 
och sambons 2)

Intresse: Resor, mat och numera 
golf

Status: En del träning under 
sommaren (borde varit mer) 
tillsammans med sambon, och 
kontinuerliga lektioner med 
Henning, och jag har gjort 3 
stycken fadderrundor på stora 
banan (grymt kul). Förhoppningsvis 
kan jag ”spela upp” 
inom kort så jag 
får möjlighet att 
komma ut mer 
på stora banan.

GRATIS
nybörjarutbildning

när du blir medlem i 
Ale Golfklubb

Ring 0303-33 64 40.

Therese Eriksson

Tog första lektionerna i maj/juni i 
år efter en längre tids bearbetning 
av sambon, Dennis ”big bertha” 

Johansson, och fastnade i princip 
med en gång. Nu när barnen 

börjar bli stora fi nns det tid för lite 
egna projekt och jag skall göra 

golfen till mitt.

SKEPPLANDA. Skepp-
landa ligger fortfarande 
hjälplöst sist i divi-
sion fyra, men de sen-
sationella tre poängen 
mot Inland gör att liket 
lever.

– Vi hade inget val 
och var tvingade att 
chansa lite i andra 
halvlek, kul att det gav 
utdelning, säger match-
hjälten Fredrik Nilsson.

SBTK är trots allt 
åtta poäng från kval-
platsen – bara ett under 
kan ge nytt kontrakt.

Skepplandas stora bekymmer 
har varit att laget släpper in 

enkla mål i matchinledning-
en. Hemmamötet med Inland 
var inget undantag. Det tog 
inte mer än fyra minuter 
innan notoriske målskytten, 
Mikael Mellqvist, snubblade 
in 0-1. Gästerna hade sedan 
många fina chanser att dryga 
ut och i praktiken avgöra mat-
chen. Oförmåga och stabilt 
målvaktsspel av Per Rehn-
lund som åter har fått ta på 
sig SBTK:s handskar gjorde 
att gulsvart höll nere siffror-
na. I den 44:e minuten slog is-
tället Peter Antonsson en per-
fekt långboll på Anders Hed-
lund som tog sig in i straffom-
rådet och frispelade Christian 
Rönkkö som bara behövde 
sätta till foten. Kvitteringen 

var psykologiskt mycket vär-
defull för hemmalaget, men 
hade samtidigt motsatt effekt 
för gästande Inland.

– Vi har kämpat i uppförs-
backe varje match, men fick 
nu en ny chans efter paus. Jag 
tycker vi spelade upp oss och 
är närmare att göra 3-1 än att 
tappa poäng, säger Fredrik 
Nilsson som mäktigt nickade 
in segermålet på en perfekt 
slagen frispark av Alexander 
Olander en kvart före slutet.

Segern var Skepplandas 
andra i årets seriespel och 
läget är trots poängen mycket 
hotfullt. Allt pekar på att klub-
bens seniorherrar tvingas 
lämna division fyra för första 
gången sedan 1978.

– Det är klart att det här är 
en tuff utmaning, men så länge 
chansen finns så ska vi försöka 
ta den, lovar Nilsson.

Liket lever

Fredrik Nilsson jublar efter att ha nickat in det viktiga seger-
målet, 2-1, mot Inland.

I SKEPPLANDA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Säljare Linus 0303-24 80 10, Nicklas 0303-23 08 08
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FOTBOLL
Division 2 västra Götaland
Ahlafors IF – Skene 3-4 (1-1)
Mål AIF: Rade Radovic, Gabriel 
Altemark-Vanneryr, Adis Saljevic. 
Matchens kurrar: Gabriel Altemark-
Vanneryr 3, Mattias Skånberg 2, 
Tobias Embäck 1.

Division 4 Västergötland västra
Skepplanda – Inland 2-1 (1-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Fredrik 
Nilsson. Matchens kurrar: Fredrik 
Nilsson 3, Per Rehnlund 2, Anders 
Hedlund 1.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Kozara 1-4 (1-3)
Mål ÄIK: Självmål.
Matchens kurrar: Fredrik Andersson 
3, Ali.- El-refaei 2, Patrik Johnsson 1.

Division 6 Trollhättan
Nygård/Lödöse – Alvhems IK 3-2 
(2-0)
Matchens kurrar: Alvhem: Anders 
Claesson 3, Daniel Hanzén 2,  Jimmy 
Liden 1.

Division 6 D Göteborg
Nol – Nödinge 3-2

Division 7 D Göteborg
Blå Staden/Ting. – Surte 1-6
Bohus – Fotö 3-8

Division 3 Västergötland S dam
Örby – Skepplanda 0-7 (0-2)
Mål SBTK: Amanda Errind 2, Josefine 
Claesson 2, Cecilia Hurtig, Nathalie 
Ekman, Catrine Aronsson.
Matchens kurrar: Catrine Arons-
son 3, Erika Andersson 2, Josefine 
Claesson 1.
Kommentar: SBTK bortabesegrade 
bottenlaget Örby med komfortabla 
7-0. Ändå var tränaren, Stig Persson, 
inte helt nöjd med lagets insats.
– Det var enstaka anfall som var rik-
tigt bra och vi fick se några snygga 
mål, däremellan var det slarvigt och 
lojt. Vi kan betydligt bättre än så här, 
säger Persson.
På tisdag får Forsvallen finfrämmat 
då allsvenska Falköping KIK kommer 
på besök för semifinalmatch i DM.
– Det ska bli inspirerande. Nu 
kommer vi in i en period med ett 
flertal viktiga matcher. Till helgen 
möter vi Timmele och därefter 
väntar serieledande Holmalund på 
bortaplan, avslutar Stig Persson.

Division 5 Trollhättan, damer
Nygård/Lödöse – Långared 3-1 
(2-1)
Mål N/L: Cecilia Libera, Camilla Löf-
ström, Matilda Bertilsson.

FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, lörd 11/8
Ahlafors – Skene 3-4 (1-1)
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