
ALAFORS. Ahlafors IF 
är inne i en tung svacka 
med tre raka förluster.

Dessutom visade sig 
släkten vara värst även 
på Sjövallen.

Niklas Elving, en gul-
svart son i grunden, 
gjorde det viktiga 3-
0-målet när Gunnilse 
strippade AIF i lördags.

Ett skadedrabbat Ahlafors 
IF fick sämsta tänkbara start 
mot Gunnilse. Redan i tredje 
minuten skickade Dorde 
Uzelac in 1-0 bakom Stefan 
Johansson. Det skulle bli 
ytterligare tre mål från 
Dordes fötter. Extra jobbigt 
med tanke på att hemmala-
get återigen fick mönstra ett 
nytt mittbackspar i Rikard 
Nylander och Mattias 
Skånberg.

– Ett tidigt baklängesmål 
höjer ju inte självförtroendet, 
men Rikard och Mattias ska 
inte på något sätt lastas mer 
än någon annan för den här 
förlusten, menade AIF-träna-
ren, Peter Håkansson som 
fick se sina gulsvarta mannar 
släppa in ytterligare ett mål 
innan pausvilan.

Toppforwarden, Kalle 
Svensson, som inte fick 
mycket uträttat i första halv-
lek byttes ut mot Christian 
Berntsson. Bytet föran-

ledde dessvärre ingen tydlig 
förbättring. Ahlafors IF har 
förvånansvärt svårt att ta sig 
fram till klara målchanser.

– Jag vet inte vad det är 
som inte stämmer. Vi gör inte 
det vi säger att vi ska göra. 
Tanken är att våra yttrar ska 
ligga högt upp i plan, men av 
någon anledning blir det inte 
så. Vår ensamma anfallare 
blir verkligen ensam, konsta-
terar Håkansson.

Gunnilse hade däremot 
vad AIF saknade, en giftig 
ytter i Sjövallens tidigare 
kelgris, Niklas Elving. Han 
stegade tämligen enkelt ifrån 
hemmaspelarna såväl med 
som utan boll. 3-0 målet i 65:
e spelminuten var ett typiskt 
”Elving-mål”. En kross från 
höger hittade fram till Elving 
som löpte in från vänsterkan-
ten och behärskat placerade 
lädret bakom Stefan Johans-
son.

– Det var helt avgörande. 
Vi backade 
m e d v e t e t 
hem efter 
paus och 
b e s t ä m d e 
oss för att 
i n v ä n t a 
läget att 
sätta punkt. Jag tycker egent-
ligen inte att Ahlafors skapade 
någonting. De är farliga på 
fasta situationer, men det är 
också allt. De har mycket att 

jobba på, analyserade Niklas 
Elving som gladde sig åt sitt 
första mål för säsongen.

– Förhoppningsvis lossnar 
det nu. Vi har inte haft rätt 

flyt än, men 
nu har vi 
fått bättre 
utdelning.

Ahlafors 
har inte 
lyckats fylla 
luckan efter 

skadan på försvarsgeneralen, 
Markus Hansson. När även 
David Forsman gick sönder 
i bortamatchen mot Odde-
vold var det värt ett försök att 

bringa lugn genom att flytta 
bak Mattias Skånberg. Dess-
värre uppstod då en annan 
lucka. Tobias Hansson fick 
den otacksamma uppgiften 
att ersätta lagkaptenen som 
defensiv mittfältare, något 
som inte föll särskilt väl ut. 
Mittfältet tappade sin kapten 
och lyckades inte styra upp 
något eget spel. 

Återigen måste också spel-
systemet 4-5-1 ifrågasättas. 
Under de inledande sex mat-
cherna har inte Ahlafors IF 
lyckats bevisa att laget har de 
spelare som systemet kräver. 
De offensiva yttrar och ytter-

backar som krävs finns inte 
i truppen. Av lagets åtta mål 
har sex varit på fasta situatio-
ner, de övriga två har bestått 
av en kontring signerad Mat-
tias Skånberg och en indivi-
duell prestation av Daniel 
Olsson. Inga mål än så länge 
i det stationära spelet.

– Det känns bra och vi har 
än så länge varit överens om 
att spela så här. Tyvärr har 
det låst sig fullständigt på 
matcherna. Vi får ta nya tag, 
säger en fundersam Peter 
Håkansson som inte vet om 
han får tillbaka varken David 
Forsman eller Markus Hans-

son till fredagens bortamatch 
mot Lärje-Angered.
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SKEPPLANDA. SBTK 
lyckades rädda en pinne 
hemma mot Upphärad.

Målskytt som så 
många gånger förr de 
senaste säsongerna, 
Peter ”Erra” Eriksson.

– Jag hade inte tänkt 
spela i år, men det är så 
förbannat svårt att låta 
bli, säger ex-ängeln.

Skepplandas herrar återfinns 
i år i division 5, en nivå klub-
ben inte har gästat sedan 
1977. Laget genomgår en 
generationsväxling och det 
är numera 
inte sär-
skilt många 
namn som är 
bekanta för 
den trogna 
p u b l i k e n . 
För den 
som är uppmärksam finns 
det dock embron till något 
nytt spännande och frågan 
är naturligvis vem den nye 
”Erra” är.

– Jodå, det finns många 
duktiga killar, men de är än 
så länge väldigt unga och 
orutinerade. Framåt är det 
väl fortfarande lite tunt så 
där gör Johan Lorentsson 
och jag säkert nytta i år, säger 
Peter Eriksson som har lovat 
att spela så ofta han kan.

– Jag är fortfarande aktiv 

i IFK Göteborgs ungdoms-
trupp. Det tar fyra kvällar i 
veckan, så det blir inte sär-
skilt mycket tid över för egen 
träning.

Nu gör det inte så mycket 
att ”Erras” arvtagare ännu 
inte syns till på Forsval-
len, originalet håller fortfa-
rande bra klass. 39-åringen 
vinner löpdueller de gånger 
han väljer att accelerera och 
skottet är välriktat. I andra 
halvlek tog han sig förbi sin 
bevakning utanför straffom-
rådet och fick läge för högern. 
Kvitteringen var rättvis.

– Ja, det tycker jag. Vi 
skapar en 
hel del 
chanser och 
behöver inte 
skämmas för 
p o ä n g e n . 
K i l l a r n a 
saknar själv-

förtroende och därför har vi 
ganska djupa dalar i vårt spel, 
men det är något vi får jobba 
på, säger poängräddaren.

Mikael Maliniemi är 
numer Skepplandas motor på 
mittfältet. Han är tung, stark 
och något av en traktor. Det 
går inte särskilt fort, men det 
blir sällan fel. I de bakre leden 
hittar vi en del nytt. Niklas 
Hylander, yngst i laget med 
sina 17 år, har fått förtroen-
det som mittback, men har 
dessvärre problem med en 

sargad fot.
– Niklas är en stor talang. 

Han har både de fysiska och 
tekniska förutsättningarna 
att gå riktigt långt. Han ser 

riktigt intressant ut och ska 
bli kul att följa, avslutar Peter 
”Erra” Eriksson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

”Erra” vem annars?
– SBTK:s forne skyttekung har målsinnet kvar

Peter ”Erra” Eriksson är med i 
SBTK igen. Mot Upphärad gjorde 
han sin tredje match och sitt tredje mål 
för säsongen. Den forne skyttekungen håller än.

FOTBOLL
Div 5 Västergötland, fredag 16/5
Skepplanda - Upphärad 1-1 (0-1)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland
Skepplanda – Upphärad 1-1 (0-1)
Mål: Peter Eriksson.
Matchens kurrar: Mikael Maliniemi 3, 
Per Rehnlund 2, Peter Eriksson 1.

Division 2 Västra Götaland
Ahlafors IF - Gunnilse 0-4 (0-2)
Matchens kurrar: Jonny Stenström 
3, Rikard Nylander 2, Christian 
Berntsson 1.

Division 5 Västergötland V
Lödöse/Nygård  – Skepplanda 2-
1 (0-1) 
Mål L/N: Andreas Åkerblad, Andreas 
Gustavsson (straff). SBTK: Johan 
Lorentsson  
Matchens kurrar SBTK: Mattias 
Othzén 3, Andreas Larsson 2, Johan 
Lorentsson 1.

Division 6 Trollhättan
Västerlanda – Essunga 5-0
Magra – Göta 2-4
Alvhem – Stora Mellby 2-4
Åsaka – FC Ale 4-0
Matchens kurrar: John Moberg 3, 
Linus Johansson 2, Joel Lindgren 1.

Division 6 D Göteborg
Hermansby IF – Nol IK 1-1 (1-0)
Mål NIK: Peter Eriksson
Matchens kurrar: Martin Eriksson 3, 
Martin Eklund 2, Marcus Oddhammar 
1.

Nödinge – Rödbo 0-3
Matchens kurrar: Christopher 
Alm 3, Shewan Fattah 2, Kristofer 
Åkersten 1.

Division 7 D Göteborg
Säve – Bohus 1-2
Sparta – Surte 2-3

Division 3 Västergötland S
Skoftebyn – Skepplanda 0-3 (0-0)
Mål SBTK: Matilda Errind 2, Catrine 
Aronsson.
Matchens kurrar: Catrine Aronsson 
3, Josefine Claesson 2, Annika 
Grund 1.

Division 4 A Göteborg
Nol/Nödinge – Lindome 0-4
Matchens kurrar: Linda Nilsson 
3, Kimberly Crosby 2, Ann-Sofie 
Johansson 1.

Nol/Nödinge – Floda 1-6
Mål N/N: Josefin Larsson
Matchens kurrar: Linda Nilsson 3, 
Malin Mollington 2, Josefin Larsson 1.

Division 4 B Göteborg
Öckerö – Ahlafors 4-0 (0-0)
Matchens kurrar: Ann-Sofie Råneby 
Johannesson 3, Sara Krüger 2, 
Emma Källberg 1.

Division 5 Göteborg
Ahlafors – Mölnlycke 1-4
Mål AIF: Michaela Andersson
Matchens kurrar: Sofia Franklin 3, 
Ellen Artling 2, Michaela Andersson 
1.

Reservelit
Ahlafors – Torslanda IK 1-0 (1-0)
Mål: Peter Antonsson
Kurrar: Henrik Andersson 3, Michel 
Berndtsson Gonzalez 2, Fredrik 
Olsson 1.

Alekorpen
Hålanda IF – Älvängens Färg 2-4 
Lödöse – HIF 1-2 
DaMille/Älv7:an – Iron Pigs 6-2 
Alebyggen – Sega Steget (flyttad)
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Brödrakampen. Storebror Niklas Elving visade att gammal är äldst när hans Gunnilse sprang 
på moderklubben Ahlafors IF med lillebror Johan Elving i lördagens seriematch på Sjövallen. 
Johan Elving fick hoppa in och spela sista kvarten, då hade Niklas redan punkterat matchen 
med avgörande 3-0. Matchen slutade till sist 4-0.              Foto: Allan Karlsson

FOTBOLL
Div 2 Västra Götaland, lördag 17/5
Ahlafors IF - Gunnilse 0-4 (0-2)

Ny tung förlust  för Ahlafors IF
– Niklas Elving visade att släkten  är värstär värst

FOTBOLL I ALE
Lördag 24 maj kl 13.00

Nolängen 
Nol – Hisingen

Lördag 24 maj kl 15.00
Skogsvallen

FC Ale – Magra

Söndag 25 maj kl 14.00
Forsvallen

Skepplanda dam – 
Byttorp

Söndag 25 maj kl 17.00
Forsvallen

Skepplanda – Hemsjö

Torsdag 29 maj kl 19.00
Jennylund

Bohus – Sparta

Fredag 30 maj kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Västerlanda

Fredag 30 maj kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Albanska

Fredag 30 maj kl 19.00
Surte IP

Surte – Hjuvik

Lördag 31 maj kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Annelund


