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ÄLVÄNGEN. ÄIK:s sena 
vårform gav återigen 
poäng. 

Denna gång mot 
topplaget Tollereds 
IF, som fick vända 
åter med två tappade 
pinnar.

2-2 (1-0) slutade ons-
dagskvällens match på 
Älvevi.

ÄIK hade ledning vid två till-
fällen, men gästernas starka 
andra halvlek gav utbyte i 
två mål, båda genom Johan 
Bengtsson.

Första halvlekens enda mål 
kom i den 30:e minuten. På 
en hörna gick Per Ingvars-
son upp och satte pannan till 
och stort jubel bland hemma-
publiken.

Gästernas första utjämning 
kom i början av den andra efter 
slarv i ÄIK-försvaret. Men i 
den 60:e blev det 2-1 då slit-
vargen Ali El-Refaei höll sig 

framme och efter flera tappra 
försök fick bollen över mål-
linjen. Lite snopet, men inte 
orättvist fastställde Tollered 
slutresultatet till 2-2 en stund 
senare.

Samtliga spelare i ÄIK fick 
varma applåder efter slutsig-
nalen. Speciellt gjorde för-

svaret ett jättejobb, som höll 
målet fritt då gästerna malde 
på oavbrutet. Då visade mål-
vakten Patrik Johnsson upp 
sin klass såväl i luften som på 
förrädiska markskott.

ÖSTADKULLE. Det blev 
ånyo en förlust för 
SBTK:s herrar.

Den här gången var 
det Östadkulle SK som 
vann med klara 3-0.

– Det finns inget rik-
tigt dåligt lag i den här 
serien och gör man inte 
en hundraprocentig 
insats så åker man på 
pumpen, säger assiste-
rande tränaren Magnus 
Dahlqvist.

Efter nederlaget mot Solle-
brunns AIK hoppades Skepp-
landa på revansch i matchen 
mot Östadkulle. Besöket på 
Lenavallen slutade dock i moll 
för gästerna.

– Östadkulle vinner en helt 
jämn match som jag ser det. 
De är väl hyfsade, samtidigt 
som vi inte kommer upp rik-
tigt i nivå. Vi har ett ungt lag 
och vet att det går lite upp och 

ner, säger Dahlqvist.
Du är inte orolig att den ne-

gativa trenden ska fortsätta?
– Nej, vi vet att det vänder. 

Det gäller bara att alla drar åt 
samma håll. I nästa omgång 
väntar serieledande Upphä-
rads IS på bortaplan och det 
ser vi som en utmaning. Det 
ska bli roligt.

I mötet med Östadkulle 
tilläts hemmalaget göra 2-0 

under de första 45 minuterna. 
2-0-målet kom precis innan 
halvtidsvilan, på en frispark 
där SBTK tappade koncen-
trationen för ett ögonblick.

– När vi i den andra halvle-
ken flyttade upp folk i jakten 
på en reducering kom 3-
0. Det är inte så mycket att 
säga om, konstaterar Magnus 
Dahlqvist.
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Biljetter säljs på statoil i 
Älvängen och på Tempo 
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PER FRITZELL
FRÅN GALENSKAPARNA & AFTERSHAVE ÄIK luggade topplag på poäng

– Oavgjort hemma mot Tollered

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

ÄIK:s målskyttar Per Ingvarsson (t v) och Ali El-Rafei flan-
kerar duktige målvakten Patrik Johnsson.

SBTK:s herrar gick på pumpen
– 3-0 borta mot Östadkulle

Mattias Johansson började som utespelare, men blev Mattias Johansson började som utespelare, men blev 
sedan målvakt.sedan målvakt.
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