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RAMLÖSA. Skador och 
sjukdomar tvingade 
Ahlafors IF till stora 
förändringar i borta-
mötet med Ramlösa 
Södra.

Efter en skakig första 
halvlek, där mittbacken 
Markus Hansson fick 
gå av med en befarad 
hjärnskakning, spelade 
gulsvart upp sig.

– Vi tar med oss 
spelet efter paus – vi 
var värda ett mål och 
borde inte ha bjudit på 
två, summerade lag-
kapten Jonathan Hen-
riksson matchen.

Från start saknades tre spe-
lare ur startelvan som pre-
miärbesegrade Jonsereds 
IF. Christian Gunarson, 
Nemanja Stanisic och 
Andres Colombo fanns inte 
med i bussen till Skåne. När 
dessutom ankaret Markus 
Hansson otäckt skallade ihop 
med en spelare i Ramlösa 
efter en halvtimmes spel såg 
det riktigt bekymmersamt ut. 
Hemmalaget anförde tonen i 
första halvlek och redan i 14:
e minuten kom de runt på 
högerkanten 
och slog in 
ett hårt inspel 
i boxen som 
n o t o r i s k e 
m å l s k y t -
ten Hasem 
Rajabich-Fard kunde trycka 
in i nätmaskorna. Han gjorde 
också 2-0 i 38:e minuten efter 
obeslutsamt försvarsspel.

– Vi visste inte riktigt hur 
de spelade och det tog lite tid 
innan vi hittade rätt i positio-
nerna. De fick lite för stora 

ytor i första halvlek, men efter 
paus har de väl bara en enda 
målchans, menade Jonathan 
Henriksson – återigen Ahla-
fors IF:s främste aktör.

I samband med Markus 
Hanssons skada fick lagled-
ningen tänka om. Sebas-
tian Hällbäck byttes in och 
Peter Kihlgren fick ta klivet 
ner som mittback.

– Han löser det suveränt 
och försvarsspelet i andra 
halvlek har vi inga synpunk-

ter på. Synd 
att vi var lite 
fega före 
paus. Ram-
lösa är ingen 
omöjlig upp-
gift, men 

idag hade vi inte marginalerna 
med oss, menade assisterande 
tränaren, Michel Berntson-
Gonzales.

Ahlafors växte ju längre 
matchen led, trots att laget 
föryngrades med varje byte. 
Bland andra fick Pontus 

Otter, på dagen 17 år, göra 
debut i division två. Han hann 
knappt mer än komma in 
förrän han fick ett jätteläge i 
straffområdet.

– I mina ögon gör han en 
kanondebut. Det var riktigt 
skoj att se Pontus komma in 
och hitta rätt i spelet direkt. Vi 
skapar så pass många chanser 
i andra halvlek att vi var värda 
ett mål, ansåg Jonathan Hen-
riksson.

Allra bäst av alla finfina 
måltillbud minns vi Chris-
tian Berndtssons halvvolley 
som strök ribban och Daniel 
Olssons chip som också gick 
utanför. Olssons comeback 
välkomnas och med ytterli-
gare ett par matcher i benen 
blir han återigen en stor till-
gång för AIF.

Andreas Helgé var en 
annan yngling som Ahlafors 
IF gav speltid på Ramlösas helt 

nya konstgräsplan. Nu väntar 
nio dagars vila innan Fässberg 
hälsas välkomna till Sjövallen.

– De kommer att få sota för 
den här förlusten. Vi förlorar 
aldrig två raka. Trots många 
skador och sjukdomar visar vi 
idag att truppen har en slag-
kraftig bredd, avslutade mar-
skalken Jonathan Henriksson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
Division 2 V Götaland
Ramlösa Södra – Ahlafors IF 2-0 
Matchens kurrar AIF: Jonathan Hen-
riksson 3, Peter Kihlgren 2, Daniel 
Olsson 1.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Upphärads IS 0-4  
(0-2) 
Robert Andersson 3, Mattias Othzén 
2, Ricardo Machimento 1.

Långared – Lödöse/Nygård 1-3
 
Division 5 A Göteborg
Bergsjö – Älvängen 3-2
Mål ÄIK: Johan Karlsson 2.
Matchens kurrar: Per Ingvarsson 3 
Johan Karlsson 2, Ali El-Refaei l.
Kommentar: – Vi borde fått minst 
ena poängen efter det tryck  vi 
hade i matchens slutskede, omtalar 
tränaren Håkan Tidstrand.
– Det närmaste vi kom var en boll i 
målställningen och förutom målen 
gjorde hela laget den bästa insatsen 
hittills. Vi hoppas och ser fram emot 
hemmapremiären nu på fredag den 
1 maj. Det vore skönt med en vinst 
på Älvevi, avslutar Håkan Tidstrand.
 
Division 6 Trollhättan
FC Ale – Göta 2-3

Division 6 D Göteborg
Nol IK - Lundby 06 5-2 (2-1)
Mål NIK: Pierre Wigeborn 3, Claes 
Berglund 2. Matchens kurrar: Pierre 
Wigeborn 3, Claes Berglund 2, Mikael 
Samuelsson 1.

Nödinge SK - FC Komarken 1-2 (1-2)
Mål NSK: Shewan Fattah. Matchens 
kurrar: Markus Larsson 3, Johan 
Ekström 2, Christoffer Almqvist 1.

Division 2 NV Götaland, damer
Skepplanda – Torslanda 1-1 (0-0)
Mål SBTK: Lotta Hillebjer.
Matchens kurrar: Therese Madsen 3, 
Catrine Aronsson 2, Jennifer Thiel 1.

Division 4 B Göteborg
Ahlafors – Argo 6-0
Målskyttar: Sophia Axelsson 3, Sofie 
Jigfeldt, Andrea Lindgren, Cecilia 
Gustafsson. Matchens kurrar: Sofie 
Jigfeldt 3, Sophia Axelsson 2, Matilda 
Björstedt 1.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 21 
april deltog 13 par. Medel var 120 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Torsten Johansson/Tage Jonsson   171 
2. Elsa Persson/Rickard Johansson    152
3. Ole J Jensen/Per Karlsson         147
4. Ingrid Andersson/Ronny Andersson    141
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         124
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Skador och sjukdomar stoppade AIF
– Men öppnade dörren för en 17-årig debutant

Pontus Otter gjorde debut i division två på självaste 17-årsdagen. En ”kanondebut” enligt 
lagkapten Jonathan Henriksson.

Peter Kihlgren fick ompla-
ceras från mittfält till mitt-
back, då Markus Hansson 
tvingades utgå med en befa-
rad hjärnskakning efter att 
ha skallat ihop.

FOTBOLL
Div 2 V Götaland, 26 april
Ramlösa - Ahlafors IF 2-0 (2-0)

Nödinge tog emot seriele-
dande FC Komarken i fre-
dagskväll. Dessvärre ställde 

h e m m a -
laget bara 
ut skorna 
i början av 
första halv-
lek. Inom 
loppet av 
f e m t o n 
minuter tog 
gästerna led-
ningen med 
2-0. 

– Det 

var onödigt att bjuda på två 
mål. De gör sina fullträf-
far efter våra misstag. FC 
Komarken spelar discipline-
rat, men kommer definitivt 
inte att tillhöra toppen, säger 
Nödingetränaren Stefan 
Szilagyi.

Nödinge spelade upp sig 
och efter drygt 20 minuter 
kom också reduceringen på 
straff. Shewan Fattah gjorde 
inget misstag utan pangade in 
bollen från elva meter. Dess-
värre kom inte hemmalaget 
närmare än så.

– Vi spelar upp oss i andra 
halvlek, men orkar inte fort-
sätta forceringen. Anfallsspe-
let var för uddlöst idag, säger 
Szilagyi.

Nödinge saknade sina 
äldre och rutinerade spelare. 
Istället fick de luta sig mot 
flera talanger precis fyllda 
16 år.

– Det är så det ser ut. Jag 
tror att vi blir ett mittenlag 
i år. Resultaten kommer att 
speglas av vilka spelare som 
är tillgängliga. Målet är att 
försöka bygga upp ett nytt 
framgångsrikt NSK och 
då måste vi våga satsa på 
våra ungdomar, men för att 
utvecklas behöver de ha lite 

äldre spelare att luta sig mot, 
menar Szilagyi.

Tveklöst finns det en 
del att träna på. Tre gånger 
avblåsta för felaktiga inkast 
i första halvlek är tre gånger 
för mycket.

Uddamålsförlust för NödingeUddamålsförlust för Nödinge

VIMMERVI

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Martin Johansson var en av Nödingespelarna som försökte, men gästerna från Komarken var 
tuffa och betydligt effektivare.

OBS!! Anmäl ditt korplag!
Det fi nns 2 lediga platser kvar i 

Hålanda IF Korpserie
Först till kvarn!

Sista anmälnings datum 6/5
För mer inormation Kontakta 
Jonas Tyberg 0735-002280
jonas.tyberg@bredband.net

NÖDINGE. Nödinge släppte in två mål första kvar-
ten.

Det blev förödande.
Topplaget FC Komarken vann med 2-1.
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Lördagen den 2/5
Kl. 11:00-17:00

TJEJDAG PÅ FORSVALLEN

SBTK F10 – KFF
SBTK F12– Sollebrunns AIK

SBTK F14 – Sollebrunns AIK

11:00

12:00

Straffsparkstävling 14:00

ShowGänget & 
Dansstudion uppträder14:30

A DAM div. 2
Skepplanda BTK – Byttorps IF15:00

I samarbete med 


