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ALAFORS. Ahlafors 
IF hade sannerligen 
många bollar i luften 
den gångna helgen.

Det inleddes på fre-
dagskvällen med dans i 
Furulundsparken, fort-
satte med Cup Sjövallen 
lördag och söndag plus 
att representationsla-
get tog en viktig seger 
borta mot Jonsereds IF.

– En lyckad helg på 
många sätt, inte minst 
Cup Sjövallen som blev 
en både sportslig och 
ekonomisk framgång för 
klubben, säger ordfö-
randen Thore Skånberg.

Knappt hade städpatrullen 
hunnit lämna Furulundspar-
ken efter dansaftonen med 
Lasse Stefanz (508 besöka-
re) innan arrangörskommit-
tén för Cup Sjövallen anlände 
till idrottsplatsen på lördags-
morgonen. Klockan nio gick 
signalen för de första ung-
domsmatcherna i pojkar 10 
år. Totalt spelades 116 mat-
cher under två dagar, förde-

lat på åtta åldersklasser.
– Till skillnad från i fjol kla-

rade vi oss undan regn, vilket 
medförde bra yttre förhål-
landen under hela helgen. Vi 
fick uppleva många spännan-
de matcher och se framtidens 
fotbollsspelare visa upp sig för 
publiken, säger Thore Skån-
berg.

Av föreningarna i lokaltid-

ningens spridningsområde 
fanns flera lag som notera-
de goda resultat. I finalen för 
pojkar 10 vann Nol över IK 
Kongahälla med 3-0, desut-
om tog arrangörsklubben 
guld i F-12 efter en drama-
tisk straffrysare mot Nygård/
Lödöse.

– Det här var andra cupgul-
det på en vecka. Veckan innan 
vann vi Ytterby Cup. Faktum 
är att det har blivit sju guld på 
en och en halv säsong, säger 
AIF:s tränare Hanz Johans-
son.

– I år blev vi dessutom 
femma i Sveriges största gräs-

turnering, Ulvacupen. Trup-
pen består av 24 träningsvil-
liga tjejer som verkligen har 
framtiden för sig, tillägger 
Hanz Johansson.

Ahlafors IF starka hemma
– Flickor 12 segrade i egna 
Cup Sjövallen

Lycklig lagkapten! Emelie Lil-
jered, tar ett fast tag om po-
kalen som förkunnar att 
Ahlafors IF F-12 segra i Cup 
Sjövallen.

Ahlafors IF:s F-12-lag visade klass på hemmaplan och tog guld i Cup Sjövallen. Övre raden 
från vänster: Rebecka Wackfelt, Victoria Eriksson, Hanz Johansson (tränare), Kelly Håkans-
son, Emelie Liljered och Emelie Fransson. Nedre raden från vänster: Malin Hysing, Evelina 
Pearson, Sanna Johansson, Johanna Riess och Alfrida Johansson.
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Publiken fick se många duk-
tiga fotbollsspelare på Sjö-
vallen den gångna helgen. 
Här ses en duell i bronsmat-
chen i P-11 mellan Skepplan-
da-Lilla Edet, som de sist-
nämnda vann på straffar.  

Finalresultaten från de olika 
klasserna:
F-10: Final: Hovås/Billdal – Nol 1-0. 
Bronsmatch: Nygård/Lödöse – 
Älvängen 2-1.
F-12: Final: Nygård/Lödöse – Ahla-
fors 3-4 efter straffar. 
Bronsmatch: Älvängen – Nödinge 1-2
P-10: Final: Nol – Kongahälla 3-0. 
Bronsmatch: IFK Uddevalla – Ahla-
fors 0-2 efter straffar.
P-11: Final: Finlandia – Älvängen 
vit 3-0. 
Bronsmatch: Lilla Edet/Göta – 
Skepplanda 4-2 efter straffar.
P-12: Final: Kongahälla röd – IFK 
Mariestad 5-4 efter straffar. 
Bronsmatch: Nol blå – Konga-
hälla vit 2-1.
I F-8-9, P-8 och P-9 spelades 
inget slutspel.

JONSLUND. Skepplanda 
BTK:s herrar såg ut 
att gå mot andra raka 
segern och lämna jum-
boplatsen i division 4 
Västergötland Västra.

Med 30 sekunder kvar 
att spela på Lunnehov 
kunde dock hemmalaget 
Elmer/Fåglum utjämna 
alelagets 1-0-ledning.

Tisdagskvällens oav-
gjorda resultat innebär 
att SBTK måste ta i 
det närmaste full pott 
under de sista fem 
omgångarna om degra-
dering ska undvikas.

Liket lever i allra högsta grad. 
Skepplanda BTK svarade för 
årets bästa insats när det som 
bäst behövdes. Fjärdeplacera-

de Vara SK slogs tillbaka förra 
lördagen hemma på Forsval-
len med 5-3 (3-1).

– Nu spelade vi som ett lag 
och gjorde det arbete som 
krävs för att vinna. Vi stod 
upp såväl defensivt som of-
fensivt, berömmer SBTK:s 
assisterande tränare, Robert 
Berntsson.

Peter ”Erra” Eriksson 
gjorde en efterlängtad come 
back i den gulsvarta tröjan 
och hade stor del i hemma-
lagets seger.

– ”Erra” gjorde två mål och 
var överlägsen. Han gjorde 
lite grann som han ville, säger 
Berntsson.

Med en stor portion själv-
förtroende i bagaget begav sig 
SBTK till Lunnehov för att 
möta bottenkollegan Elmer/
Fåglum i tisdags. Det började 

bra för gästerna, som kunde 
gå till halvtidsvila med led-
ning 1-0. Målskytt var Peter 
Antonsson som hittade rätt 
med ett välriktat skott.

– I den andra halvleken 
tryckte Elmer/Fåglum upp 
en hel del folk och satsade på 
långbollar, men man skapade 
bara ett par halvchanser. Vi 
spelade förståndigt och kon-
trade när vi fick chansen. Vi 
hade flera bra möjligheter 
till att avgöra kampen, säger 
Berntsson.

Istället för 0-2 kom kvitte-
ringen i matchens sista skäl-
vande minut. Hemmalagets 
giftige forward Per ”Noj” 
Johansson tog tillvara ett till-
fälle som uppstod och 1-1 var 
ett faktum.

– Det kändes försmädligt. 
En gång på hela matchen 

glömmer vi att ta djup och 
just den gången gör Elmer/
Fåglum mål, suckar Robert 
Berntsson och avslutar:

– Nu återstår det fem om-
gångar och vi måste nästan ta 

full pott för att klara kontrak-
tet. Vi kan inte tro att lagen 
ovanför oss går nollade hela 
tiden. Det gäller att vi gör 
vårt jobb, så får vi se vad som 
händer.

– Men krysset mot Elmer/Fåglum sved
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Skepplanda BTK har vaknat till livt till liv

Än finns chansen till nytt kontrakt i division fyra för Fredrik Nilsson och hans lagkamrater i 
Skepplanda BTK. Matcherna mot Vara och Elmer/Fåglum resulterade i fyra livsviktiga poäng.
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