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Köp dina sommardäck 
hos oss. Allt ingår.

AIF:s damer räddade poängAIF:s damer räddade poäng
– Vände 0-2 med en mäktig 
forscering i slutminuterna
ALAFORS. Ahlafors 
damer blandar och ger.

Två förluster följdes 
upp med två segrar och 
i lördags kom första 
krysset.

– Men det kändes 
som en seger, säger 
AIF-tränaren, Tommy 
Axelsson.

Känslan är lätt att förstå. 
Ahlafors damer hade stort 
bollinnehav, men dålig effek-
tivitet. Lekstorp hade lite 
boll, men satte sina chanser. I 
halvlek stod det 0-2 på tavlan 
och frustrationen borde varit 
påtaglig.

– Nej, vi var bara fast 
beslutsamma om att vända 
på steken. Det här laget har 
en härlig tåga, säger Tommy 
Axelsson.

Trots en stark övertygelse 
uteblev utdelningen. När 
Ahlafors damer såg ut att gå 
mot sin tredje förlust nådde 
ett inspel Madelene Lind-
berg i straffområdet. Hon 
vände bort sin bevakning och 
rullade in bollen vid stolpro-
ten.

– Hur behärskat som 
helst. Jag ville att hon skulle 
ha skjutit direkt och trodde 
målchansen var borta när hon 
inte gjorde det. Men det blev 
ju ett klassmål istället, utbris-
ter Tommy Axelsson.

Målet kom när matchuret 
visade 85:e minuten. Ett vilt 
forscerande hemmalag satte 
återigen gästerna under press. 
Fyra minuter senare kom ett 

inlägg från vänster som Malin 
Holmström nickskarvade in i 
bortre krysset. 

– Ett underbart vackert 
mål. Det var dessutom väl-
digt välförtjänt. Lagmoralen 
segrade på sätt och vis igen. 
Tjejerna gav 
aldrig upp 
och det är så 
skönt när det 
ger utdel-
ning, säger 
en tacksam 
T o m m y 
Axelsson.

Ahlafors damer har i år 
slagit samman alla lag ner till 
flickor födda 1994. Det har 
gett en damtrupp på närmare 
40 spelare. B-laget spelar i 
femman och vann i söndags 
med 2-1 mot Öckerö.

– Satsningen ser ut att 
fungera. Vi har fått in många 
unga tjejer i damlaget och 
efter en knackig start som kan 
förklaras med nytt spelsystem 
har vi börjat att hitta rätt, 
menar Tommy Axelsson.

Han öser beröm över en 
av lagets yngsta, mittfältsmo-
torn, Sandra Augustsson, 
blott 16 år.

– Hon gör ett jättejobb och 
spelar även i stadslaget. Sandra 
har utvecklats enormt.

AIF räknar sig tillhöra 
serietoppen i fyran tillsam-
mans med Lekstorp, Ytterby 
och Häcken.

Malin Holström blev poängräddaren i lördagens 2-2-match mot Lekstorp. Här gratuleras hon av lagkapten, Cecilia Gustafs-
son.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sandra Au-
gustsson, 16, är 
numera ordina-
rie på mittfältet 
i AIF:s nybygge 
på damsidan.

Foto: Allan 
Karlsson

FOTBOLL
DM damer
Trollhättans FK – Skepplanda 2-1
Mål SBTK: Annika Grund.

Division 2 Nv Götaland damer
Holmalund – Skepplanda 2-0
Matchens kurrar: Annika Grund 
3, Catrine Aronsson 2, Mikaela 
Berndtsson 1.

JItex DFF 3 +7 7
Skepplanda 4 +6 7
Rossö 4 +4 7
Vallen 4 -2 7
Holmalund 4 -2 6
Torslanda 4 +1 5
Sandarna 2 +2 4
Byttorp 3 -5 4
Lerum 3 -5 0
Nittorp 3 -6 0

Division 4 A Göteborg
Ahlafors – Lekstorp 2-2 (0-2)
Mål AIF: Malin Holmström, Madelene 
Lindberg. Matchens kurrar: Sofie 
Jigfelt 3, Jessica Axelsson 2, Emma 
Källberg 1.

Häcken 5 +24 12
Lekstorp 5 +16 10
Ytterby IS 3 +12 9
Ahlafors  5 +5 7
Torslanda 3 +2 6
Väster 5 -6 6
Romelanda 4 -14 6
Billdal 3 +1 3
Hällesåker 3 -5 3
Mölnlycke 4 -17 3
Argo 4 -18 0

FOTBOLL
Div 4 A Göteborg, lörd 9/5
Ahlafors IF – Lekstorp 2-2 (0-2)
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ALINGSÅS. Nu vet 
Skeppalandas damer 
hur det känns att för-
lora i division två.

Bittert.
I fjärde omgången 

blev Holmalund för 
svåra, utan att impo-
nera på SBTK-träna-
ren Stig Persson.

– Nä, de måste ha varit otro-

ligt nöjda med att få med sig 
tre poäng. Vi gör väl ingen 
av våra bästa matcher, men 
vi är absolut 
inte sämre än 
dem, säger Stig 
Persson efter 
en dags betän-
ketid.

Skepplanda som sällan 
går mållöst var uddlöst, men 
saknade inte chanser.

– Vi fick väl all utdelning i 
förra omgången när vi vann 
med 6-0. Sådan är fotbollen. 

Jag hade varit 
mer orolig om 
vi inte hade 
skapat något, 
men det gör 
vi, menar Stig 

Persson som ändå kan vara 
nöjd med serieinledningen.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Första förlusten för Skepplandas damer

FOTBOLL
Div 2 Nv Götaland dam, lörd 9/5
Holmalund – Skepplanda 2-0 (0-0)

Ledig nu på lördag?

Kom in till oss, vi har extra lördags-

öppet den 16 maj. Då kan du passa 

på att prata lån, sparande eller andra 

bankaffärer med oss. Fråga gärna efter 

våra avgiftsfria vardagstjänster – som 

internet, Frikort, Telesvar och bolån utan 

uppläggningsavgift.

Varmt välkommen.

www.handelsbanken.se

Surte tel 031-98 12 20
Ale Torg tel 0303-33 67 30
Älvängen tel 0303-33 48 50


