
HJÄLLBO. Ahlafors ska-
pade mängder av mål-
chanser, men missade 
samtliga.

Gunnilse hade tre 
lägen och utnyttjade 
två.

– Fotboll går ut på att 
göra mål och det gjorde 
vi inga idag, men vi gav 
dem en bra match i alla 
fall, sa en besviken gul-
svart lagkapten, Mat-
tias Skånberg.

Topplaget Gunnilse fick 
överraskande svårt mot 
Ahlafors på Hjällbovallen. I 
halvlek ledde gästerna klart 
på poäng och var förtjänta av 
ett ledningsmål. Bästa mål-
chansen fick Mattias Skån-
berg som efter en kvart var 
helt "sopren" med målvak-
ten. Till vänster var Daniel 
Olsson spelbar. Skånberg 
valde att avsluta snabbt. Den 
utrusande målvakten stört-
dök och lyckades avvärja till 
hörna. Ett mål där och mat-
chen hade troligtvis fått ett 
helt annat utseende.

– Visst är det så. Gunnilse 
lyckas på något sätt få mat-
chen precis dit de vill med 
både tur och skicklighet. Att 
de avgör sista tjugo är inte 
mycket att säga om för då är 
de bättre än oss, menade AIF-
tränaren, Peter Håkansson.

Gunnilse visade prov på 
vad en bred trupp innebär. 
Ett av skälen 
till scenför-
ändringen i 
andra halv-
lek är att 
hemmalaget 
bytte tre spelare innan AIF 
gjort sitt andra byte. Piggare 

hemmaben gav till sist utdel-
ning. Notoriske målskytten, 
Dorde Uzelac hade inte 
varit på plan särskilt länge då 
han gav Gunnilse ledningen i 
matchminut 75.

Att släkten är värst visade 
sig också till sist. Niklas 
Elving, en gång i Ahlafors IF, 
hade lekstuga några minuter 
före slutsignalen. Ett par 

kvicka drag-
ningar och 
med ett här-
ligt driv längs 
k o r t l i n j e n 
serverade han 

Fevzi Görgülü som stötte 2-
0 i öppet mål.

– Ett klassmål. Vi var slut-
körda och Niklas är svårstop-
pad med boll i fart. Hade vi 
gått på han hårdare skulle 
det troligtvis blivit straff, sa 
Håkansson.

AIF har förfärligt svårt att 
göra mål. Kanske borde bän-
kade Rade Radovic fått lite 
mer speltid. Han gav laget ny 
energi då han gjorde entré en 
kvart före slutet.

Upplösningen av division 
två västra Götaland ser ut 
att bli högdramatisk i såväl 
botten som toppen. Tre lag 
gör upp om seriesegern och 
minst fem lag är inblandade 
kring den förhatliga kvalplat-

sen.
Nu väntar Oddevold 

hemma och Mellerud borta.
– Som vi spelade idag kan 

vi hota alla lag i serien. Det 
gäller bara att vi tror på det 
och det gör vi. Inställningen 
idag var suverän, säger 
Håkansson. 

Postivt för AIF var att 
övriga bottenlag också för-
lorade sina matcher varför 
avståndet till kvalplatsen 
fortfarande är fem poäng.
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Dubbelpremiär hos Citroën i helgen!

Tillägg C5 Tourer: 8.000:-
Erbjudandet gäller lagerbilar, under perioden
1-30 september och kan ej kombineras med 
andra avtal och rabatter. *Statlig miljöbils-
premie betalas ut när du ägt bilen i 6 mån. 
Bränsleförbrukning fr 5,6 l/100 km. CO2 fr 147 
g/km. Miljöbilsklass 2005. Bilarna på bilden är 
extrautrustade. www.citroen.se

4 st 
Vinterhjul

endast 1.495:-
Värde upp till 10.000:-

Gäller för C1, C3, C4, 
C4 Picasso, Xsara Picasso,

C8 och C6

Nya Citroën Berlingo Family fr133.900:- 

ÖPPET HUS LÖRDAG 10 -15, SÖNDAG 11-15.

 Provkörningsgåva i helgen! Få Citroëns nöjeshäfte, värde upp till 400:-
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Onsdag 3 sept kl 18.15
Sjövallen

Ahlafors dam – Öckerö

Fredag 5 sept kl 18.15
Nolängen

Nol – Hermansby

Lördag 6 sept kl 12.00
Skogsvallen

FC Ale – Främmestad

Lördag 6 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Oddevold

Lördag 6 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Gårda

Lördag 6 sept kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – Väners-
borgs IF

Söndag 7 septkl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Frisco

FOTBOLL I ALE

ÄLVÄNGEN. Nu på lördag 
arrangeras det motocros-
stävling på Paradisbanan. 
Hemmalaget ÄMK har 
chansen att säkra seriese-
gern i division 2 södra. ÄMK 
leder serien med fyra poäng 
då endast två tävlingar åter-
står. Den sista deltävlingen 

avgörs i Skene.
ÄMK-laget, som tränas av 

Urban Holgersson, hoppas 
på gott stöd från hemmapu-
bliken på lördag. Strax före 
tre på eftermiddagen vet vi 
om ÄMK bärgat seriegul-
det.

JONAS ANDERSSON

ÄMK:s crosskillar säkrar 
guldet på hemmaplan?

Förlust av värsta sorten

Ahlafors IF föll visserligen i den svåra bortamatchen mot Gunnilse, men gulsvart hade länge Hjällbos stolthet i säcken. 
Daniel Olsson var bra i rollen som target och fick ett mål tveksamt bortdömt i andra halvlek.

– Men AIF gav ändå topplaget Gunnilse en fight

FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, fred 29/8
Gunnilse – Ahlafors IF 2-0 (0-0)

Division 2 V Götaland
1. Gunnilse                       17    +19    33
2. Oddevold                       16     +12   33
3. Mellerud                       17    +8     33
4. Utsikten                       17    +19    30
5. Kinna                       17     +3     29
6. Varber                       17     +9    28
7. Ahlafors                       17      –4     21
8. Jonsered                       17     +3     20
9. Fässberg                       17     –14    19
10. Laholm                        7     –12     16
11. Annelund                        17    –27     13
12. Lärje/Ang.                     16      –16     11

PÅ HJÄLLBOVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


