
HÖGABORG. Ahlafors IF 
fortsätter att imponera 
i tvåan.

Borta mot Högaborg 
togs tre nya poäng.

Nu hoppas man på 
folkfest i derbyt mot 
serieledande Ytterby.

AIF:s fjärde seger kom i lör-
dagens bortamatch mot näs-
tjumbon Högaborg. Grun-
den till de tre poängen lades 
i första halvlek där gulsvart 
skaffade sig en 2-0-ledning.

– Lite oturligt att vi inte 
lyckades hålla den till pausvi-
lan. Högaborg var riktigt tag-
gade efter paus och vi sattes 
under rejäl press, säger AIF-
tränaren, Ulf Pettersson.

Med en storspelande An-
dreas Skånberg mellan stol-
parna höll Ahlafors undan 
och sett under 90 minuter var 
det inget snack om var poäng-
en skulle hamna.

– Killarna gör en fantas-
tiskt bra första halvlek med 
ett varierat och fyndigt pass-
ningsspel. Vi hade flera bra 
lägen att göra 3-0, men hade 

inte skärpan inställd, berättar 
Pettersson.

0-1 kom efter en knapp 
halvtimme. Peter Antons-
son vann en nickduell mellan 
Högaborgs  mittbackar. 
Bollen gick ut till Tobias 
Hansson som 
kallt bredsi-
dade in kulan 
förbi en ut-
rusande mål-
vakt.

– Tobbe 
gjorde sin bästa match nå-
gonsin i den gulsvarta tröjan. 
Han var helt suverän, beröm-
mer Pettersson.

Drygt fem minuter senare 
var det dags igen. En fri-
sparksvariant signerad Jonat-
han Henriksson till Christi-
an Gunarson som precis som 
alltid vann allt i luften betyd-
de 2-0.

Högaborg redcuerade mi-
nuten före halvtidsvilan och 
det målet blev matchens 
sista.

– Vi skapar några halv-
chanser i andra halvlek, men 
det var Högaborg som förde 

matchen. De kommer absolut 
inte att tillhöra seriens bot-
tenlag när vi summerar sä-
songen, konstaterar Petters-
son.

Stärkta av framgången ser 
laget nu fram mot månda-

gens "derby" 
mot Ytter-
by på Sjöval-
len. Nykom-
lingen leder 
serien och har 
vunnit fem av 

sju matcher. AIF har dock bra 
koll på vad som väntar.

– Framförallt så hoppas 
jag på en folkfest. Två lag 
som har överraskat och som 
känner varandra väldigt väl 
bör locka ut fotbollsvän-
nerna. Det är alltid laddade 
möten med Ytterby och vi har 
ju flera spelare med förflutet i 
deras tröjor som gör det extra 
spännande, säger Pettersson 
och fortsätter:

– Ytterby är väldigt stabi-
la och spelar tätt över hela 
planen. Deras omställning-
ar och snabba kontringar är 
något vi måste försöka hitta 

ett motdrag till. Båda lagen 
har duktiga huvudspelare.

Ahlafors IF kommer att 
kunna mönstra starkast möj-
liga lag, då truppen är skade-

fri och inte heller drabbad av 
några avstängningar.
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Ahlafors IF fortsätter imponera
– Hoppas på folkfest mot Ytterby

Mittfältaren Tobias Hansson gjorde sin bästa match någonsin sen han kom till den gulsvarta 
klubben. Mot Högaborg noterades han för första målet.

FOTBOLL
Div 2 V Götaland, 14 dec
Högaborg – Ahlafors IF 1-2 (1-2)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Onsd 3 juni kl 19.00

Forsvallen
Skepplanda – 

Lödöse/Nygård

Torsd 4 juni kl 19.00
Nolängen
Nol – Fotö

Sönd 7 juni kl 15.00
Skogsvallen

FC Ale – Frisco

Månd 8 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Ytterby

FOTBOLL I ALE

NÖDINGE. Nödinge 
gjorde processen kort 
med Bjurslätt.

4-0 är ett resultat 
som säger det mesta.

Vimmervis stolta mannar 
återhämtade sig snabbt 
efter förra veckans deback-
el mot Hermansby. Nö-
dinge imponerade stort när 
Bjurslätt kom på besök i fre-
dagskväll.

Nödinge ser nu fram mot 

nästa veckas derbymatch 
mot Nol. Innan dess ska bara 
Sparta avfärdas. Laget skug-
gar NSK och ligger bara en 
poäng bakom.

Nödinges fjärde seger för 
året bör ge självförtoendet 
en kick och derbyt mot Nol 
nästa fredag kan bli en na-
gelbitare mellan två lag som 
siktar uppåt i tabellen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nödinge krossade 
Bjurslätt hemma
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Ny tränare klar för Ale-Surte BK
BOHUS. Urban Ahei-
nen, 30, är klar som ny 
huvudtränare för Ale-
Surte Bandyklubb.

Samtidigt kan klub-
ben berätta att den 
eftertraktade anfalla-
ren, Fredrik Rexin från 
Ljusdal, har skrivit på.

Truppen ser ut att bli 
starkare än på många 
år.

I förra veckan blev det klart 
att Urban Aheinen med för-
flutet som tränare för Möln-

dal blir ny huvudtränare i Ale-
Surte BK. Han kommer att 
drilla laget ihop med Göran 
Adolfsson, Johan Larsson 
och mentorn Per-Anders 
"Nöne" Gustafsson. Urban 
spelade större delen av sin 
karriär i Filipstad, men gjorde 
också en säsong som spelare 
i Mölndal Bandy. Enligt tid-
ningens källa är Urban hand-
plockad av Per-Anders Gus-
tafsson som säger sig vara 
mycket imponerad av den 
förhållandevis unge tränarta-
langen. "Nöne" lär ha knutit 

kontakt med honom i utbild-
ningssammanhang.

Klar för Ale-Surte är också 
den tunge anfallaren Fredrik 
Rexin från Ljusdal. Till klub-
bens hemsida säger han att 
sin egen styrka ligger på den 
sista tredjedelen av plan. Där 
är han kreativ med passning-
ar och har också ett eget ut-
präglat målsinne.

Vildkatterna har defini-
tivt vässat klorna inför nästa 
säsong.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


