
NOL. Bättre sent än 
aldrig.

Björn Nilsson vän-
tade till grevens sista 
sekund innan han 
avgjorde hemmakam-
pen mot Bosna.

Anfallarens mål 
betydde 2-1.

Nol IK tog årets fjärde seger i 
sexan, men det satt hårt inne. 
I matchens absolut sista sek-
vens fick hemmalaget en 
hörna. Den skickade pla-
nens främste, Martin Eriks-
son, in från 
vänster och 
i straffområ-
det väntade 
en hungrig 
Björn Nils-
son.

– Ja, det 
var i grevens sista sekund, 
men det gjorde ju inget, sa 
en nöjd matchhjälte efter 
matchen.

Upploppet
Upploppet på matchen var 
ännu mer dramatiskt om 
bandet backas fem minuter. 
Nol IK hade fram till 88:e 
minuten försvarat sin 1-0-
ledning (Pierre Wigeborn) 
från  första halvlek. Doma-
ren pekade då på straffpunk-
ten, ett tillfälle som gästan-
de Bosna inte var sena att ut-
nyttja. Kvittering och bro-
derlig fördelning av poängen 
– trodde alla.

I 93:e minuten och i de 
absolut sista sekunderna fick 
Nol IK en hörna. Resten är 
historia.

Hälsö borta
Förutom utgången gör Nol 
troligtvis mest klokt i att för-
söka glömma matchen. Un-
derhållningsvärdet var lågt 
liksom prestationen. Bosna 
som hittills bara har tagit en 
enda poäng borde inte kunna 
störa det förväntade toppla-

get Nol IK.
För de blå gäller det nu att 

repa mod inför söndagens 
svåra bortamatch mot seriele-
dande Hälsö som än så länge 
är utan poängförlust. För att 
göra serien riktigt spännande 
bör Nol ta med sig poängen 
hem från ö-världen.
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Ny seger för Nol IK

Ahafors IF utan spets
ALAFORS. Det var kallt 
redan vid avspark och 
ännu bistrare efter 90 
minuter.

Ett Ahlafors IF utan 
kreativitet och spets 
lyckades inte rubba 
gästande Fässbergs IF 
förra måndagen.

Under den avslutande 
kvarten syntes dock 
embron till något som 
kan likna ett anfalls-
spel.

Fässbergs IF vann till sist rätt-
vist på Sjövallen. Laget skapa-
de fler kvalificerade målchan-
ser och visade prov på bättre 
effektivitet, men det främsta 
skälet till uteblivna hemma-
poäng var ett fantasilöst pass-
ningsspel. Framåt fick anfal-
larna Peter Antonsson och 
Christian Berndtsson allt-
för få bollar att 
jobba med.

– Proble-
men fanns på 
mittfältet. Vi 
fick inte tag 
i bollen och 
Fässberg rann igenom allde-
les för enkelt. Vi spelar upp 
oss, men riktigt bra blev det 
aldrig, säger AIF-tränaren, 
Ulf Pettersson.

De gulsvarta hemmaido-
lerna hann knappt bli varma 
i kläderna innan första kalldu-
schen kom. Fässberg rullade 
upp försvaret och från vänster 
i straffområdet satte Kristi-
an Bernhardsson 1-0 otag-
bart i nättaket. Ahlafors tog 
efter en trög inledning över 
bollinnehavet, men förutom 
Tobias Hanssons jätteläge 
på hörna skapade få farlig-
heter. Det kunde snarare ha 
blivit 2-0 på ett friläge strax 
före pausvilan.

Publiken 
vädjade om 

byten för att få igång hemma-
laget. Det borde med tanke 
på den första halvleken ha 
skett omgående, men först 
20 minuter in i andra halvlek 
var Nemanja Stanisic och 
Daniel Olsson inne på plan. 
Oturligt nog var Christian 
Gunarson en av de som fick 
kliva av med ryggont. 

Tänker långsiktigt
– Danne och Nemo har av 
olika skäl inte kunnat träna 
fullt. Vi försöker tänka lång-
siktigt och det hade varit fel 
att låta dem starta, även om 
vi vet att de tillför väldigt 
mycket. Alla måste få en rätt-
vis chans, menar Ulf Petters-
son.

Sista kvarten blev intensiv. 
Daniel Olsson som offensiv 
mittfältare tillförde mycket. 
Nemanja Stanisics förmå-

ga att ta emot 
och hålla i 
gav Ahlafors 
en ny dimen-
sion i anfalls-
spelet och det 
dröjde inte 

länge förrän hemmalaget 
vaskat fram tillräckligt för att 
nå en välförtjänt kvittering. 
Daniel Olsson fick från nära 
håll – öppet mål – men med 
hela foten under bollen for 
den som en raket över ribban. 
I brist på effektivitet blev det 
som så många gånger förr i 
fotbollen en kontring som 
punkterade matchen. Flinke 
Fredrik Forsman vann löp-
duellen mot Rikard Nylan-
der och petade retfullt bollen 
förbi en utrusande Andreas 
Skånberg. Anfallet senare, 
i spelminut 92, rullade Ne-
manja Stanisic in sitt första 
mål i AIF-tröjan, men då hade 
hemmalaget redan givit upp.
Fotnot: AIF spelade i måndags borta 
mot Halmia. Se referat på alekuriren.se

– Björn Nilsson nätade i grevens sista sekund

FOTBOLL
Division 2 Nv Götaland
Ahlafors IF – Fässberg 1-2 (0-1)
Mål AIF: Nemanja Stanisic. Matchens 
kurrar: Markus Hansson 3, Andres 
Colombo 2, Tobias Hansson 1.

Division 5 A Göteborg
Stenkullen – Älvängen 3-1
Mål ÄIK: Per Ingvarsson.

Division 5 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Sjuntorp 3-1
Mål LN: Alexander Andersson, Jona-
tan Svensson och Anders Åkerblad.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Fotö 4-0 (2-0)
Mål NSK: Christoffer Åkersten, 
Martin Johansson, Johan Ekström, 
Raid Juma. Matchens kurrar: Johan 
Ekström 3, Oskar Eriksson 2, Raid 
Juma 1.
Nol IK – Bosna 2-1 (1-1)
Mål NIK: Björn Nilsson, Pierre Wige-
born. Matchens kurrar: Martin Eriks-
son 3, Anders Brandt 2, Christoffer 
Andersson 1.

Division 6 Trollhättan
Alvhem – TFF 0-0
Göta – Alvhem 7-1
Hudene – FC Ale 2-3

Division 7 D Göteborg
Bohus – Kalvsund 3-0
 
Division 5 Göteborg, damer
Ahlafors BK – Öckerö 2-1
Mål: Sophia Adolfsson, Madelene 
Lindberg.
Matchens kurrar: Sophia Adolfsson 
3, Nathalie Flodin 2, Josefine Korpe 
Larsson 1.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg, fred 8/5
Nol IK – Bosna 2-1 (1-0)

LÖDÖSE. Urpremiä-
ren på Tingevi mellan 
nystartade Lödöse/
Nygård och gäs-
tande Sjuntorps IF fick 
genomföras i sol, vind 
och vatten.

Denna blandning 
av väderlek skrämde 
dock inte bort de när-
mare 150 åskådarna 
som verkade trivas då 
speciellt hemmalaget 
visade framfötterna.

3-1 blev segersiff-
rorna i Lödöse/Nygårds 
favör.

Lödöse/Nygård skapade en 
handfull farligheter i den 
första halvleken. Men det såg 
länge hopplöst ut då gäster-
nas målvakt, Jimmy Rosen-
kvist, tog det mesta som 
kom i hans väg. Men strax 
före pausvilan bröt jublet löst 
bland hemmapubliken då 
Andreas Åkerblad hittade 
rätt. Det var en belöning 
efter fint hemmaspel.

Det tog endast någon 
minut i den andra halvleken 
då gästernas målvakt återi-
gen fick påhälsning. Denna 
gång var det Jonatan Svens-
son som prickade in 2-0.

Sedan  kunde Sjuntorp 
med vindens hjälp ställa till  
en del farligheter framför 
hemmamålet. Lön för mödan 
fixade Marcus  Olsson till i 

den 65:e minuten på ett skott 
tätt under ribban. En uteför-
svarare  lyckades inte få bort 
bollen i momentet innan.

Detta baklängesmål ställde 
till en viss oreda i hemmala-
get. Men då dryga kvarten 
återstod fixade Alexander 
Andersson 3-1. Denna full-
träff  blev matchens sista och 

hemmapubliken var inte sen 
att applådera målskytten.

Alekurirens utsände fick 
det smickrande uppdraget 
att utse hemmalagets främ-
ste spelare och valet föll på 
Tobias Johansson.

Lödöse/Nygård IK hemmavann på Tingevi

PÅ TINGEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Hemmalagets målskyttar, knästående från vänster: Alex-
ander Andersson, Jonatan Svensson och Anders Åkerblad. 
Bakom måltrion matchens främste aktör, Tobias Johansson.

Fre 15 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – Inland

Fre 15 maj kl 19.00
Älvevi

Älvängen – Vardar/Mak.

Fre 15 maj kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Stora Mellby

Lör 16 maj kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Vallen

Lör 16 maj kl 15.00
Skogsvallen

FC Ale – Vänersborg FK

FOTBOLL I ALE

GOLF
Resultat Kungsgolfen, 7/5
Swebus – AE Produkter   7-0 
Volvo Lag 1 – BTB    0-3
KSG/Tibnor – BergAB    5-0
Hamek – Kraftelektronik    5-4
Int.Cityordonansen – Alebyggen   9-8
Blomsterriket i Tuve – JIO Eltjänst   0-2 
efter särspel (21 hål)
Nols Frisering – THESA     2-3
Dala Elteknik – Ale kommun    1-3
Nols Färg – Br Larssons bil Lag 2    0-4
Bring Express – Volvo Lag 2    0-1
VVS Teknik – Ale Formplast    15-12
Zettermarks Service – Arbetsförmedlingen Ale   6-0
NCW Plåt – Handelsbanken   8-10
Stena Line IT – Lokalbyggen    2-0
Nordisk Rörmärkning – Utby Maskin   2-0
Salong Huvudkontoret – E3C5 Consulting   0-1
Lödöse Städ AB – Stures Spisar    2-0

SURTE IS IBK
hälsar välkomna till

Årsmöte
12 juni

Motioner inkomna 
senast 29 maj

Andres Colombo fick agera vänsterback mot Fässberg och 
skötte uppdraget med bravur.      Foto: Allan Karlsson

– Första förlusten mot Fässbergs IF på två år

FOTBOLL
Div 2 V Götaland, 8/5, Sjövallen
Ahlafors IF – Fässbergs IF 1-2 (0-1)

Björn Nilsson avgjorde för Nol i hemmamatchen mot Bosna. 
Det sena nickmålet gav tre sköna poäng.

SPÖKSKRIVARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


