
ALAFORS. Bitterhe-
ten och besvikelsen tog 
stor plats på Sjövallen 
den gångna veckan.

Men när klubbled-
ningen inventerade 
spelartruppen gav 
ingen negativt besked.

– Det känns som 
om det finns en rejäl 
revanschlust bland kil-
larna, sa Börje Lund-
sten i AIF:s fotbollsut-
skott.

Nyfikenheten är naturligtvis 
stor kring Ahlafors IF som i 
sista omgången förlorade sin 
plats i division två västra Gö-
taland. Ett grymt öde som 
skulle kunna betyda mass-
flykt av spelare

– Så verkar det inte bli. Alla 
vill självklart ha besked om 
vem som ska leda laget och 
hur klubben tänker satsa. Å 
andra sidan vill vi ha reda på 
vilka som är beredda att knyta 
näven och ta revansch nästa 
år, säger Emris Olsson som 
tillsammans med Anders 
Jangtoft och Börje Lundsten 
leder spelarintervjuerna.

Exakt vad som har sagts 
under mötena med spelarna 
har inte framkommit, men 
den gemensamma bilden 
är enligt fotbollsutskottet 
tydlig.

– De tycker stämningen 
och gemenskapen är unik i 
klubben och skälet till att 
vi åker ur handlar om en 
för dålig sportlig prestation 
under säsongen. Det är ingen 
som hänger ut tränarna, utan 

spelarna verkar vara överens 
om att det är delat ansvar, 
säger Emris Olsson.

Efter tre år i division två 
kan klubben också dra en del 
erfarenheter.

– Den främsta är väl att 
det är väldigt dyrt att ligga 
i tvåan. Allt blir dyrare när 
resorna blir längre och även 
domarkostnaderna är högre i 
tvåan, menar Emris Olsson.

Tanken inför nästa säsong 
är att satsa ännu hårdare på de 
unga talangerna.

– Det blir en ungdomligare 
trupp. Som läget är nu flyttas 
Simon Lundgren, Alexan-
der Andersson och Jesper 
Albinsson upp till A-trup-
pen, berättar Anders Jang-
toft.

Huvudfrågan
Huvudfrågan som alla nu vill 
ha besvarad är vem som ska 
träna och leda laget.

– Det jobbar en speci-
ell grupp med. Vi hoppas att 
inom ett par veckor kunna 
presentera en ny lösning på le-
darsidan, säger Emris Olsson. 
Jag vet att de jobbar med ett 
antal intressanta namn.

En annan lärdom som 
Ahlafors IF har fått erfara är 
behovet av en konstgräsplan.

– Vi kommer efter i Ale-
fotbollen. Träningarna kan 
inte bedrivas lika professi-
onellt som i övriga landet. 
Idag hade vi en B-lagsmatch 
som Fässberg nästan vägra-
de spela eftersom den skulle 
gå på grus. I Göteborg spelar 
många klubbar inte en match 

på grus längre. På sikt får vi 
svårt att motivera spelare att 
stanna kvar i klubben om de 
studerar i Göteborg och blir 
erbjudna bättre träningsmöj-
liheter där än här, säger Emris 
Olsson.

Silly season är i full gång. 
Ryktena avlöser varandra. 
Lerum besegrade Skärhamn 
i första kvalmatchen med 1-
0. Oavgjort eller seger ute på 
Tjörn och Lerum är i tvåan, 
då placerar många Flodas 
bröderna Hansson, Markus 
och Tobias, i LIS. Möjligen 
får de då sällskap av kompisen 
och AIF:s årsfantom, målvak-
ten Andreas Skånberg.

Eller är revanschlusten och 
lojaliteten bland de gulsvarta 
hjältarna så pass stor att det 
blir ett återtåg från trean?

Vi får hoppas på det!
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HANDBOLL
Handboll, division 4 damer
ÖHK Önnered - Nödinge SK 13-18
Mål: Elina Mathiasson 5, Sandra 
Josefsson 4, Sara Andreasson 2, 
Michaela Sjöstrand 2, Caroline Karls-
son 2, Therese Johansson 1, Lisa 
Tagge 1, Ranja Rmaily 1
Matchens kurrar: Elina Mathiasson 
2, Idah Hessfeldt 1.

Division 4 B Göteborg damer
Ytterby IS – Ahlafors IF 7-0
Kommentar: En tråkig säsonogsav-
slutning för Ahlafors IF som ändå 
slutar femma i årets serie. Just 
Ytterby tog hem serieguldet.

NOL. Tyvärr lyckades 
inte Nol hitta rätt med 
någon fulltträff mot 
Nödinge denna säsong. 

Vårmatchen på Vim-
mervi blev ett jättefi-
asko med 0-7.

Lördagens returmöte 
på Nolängen slutade 
0-3.

Det tog en halvtimma innan 
Mattias Olsson i hemmabu-
ren tvingades hämta ut första 
baklängesmålet inprickat av 
K r i s t o f e r 
Å k e r s t e n . 
Nolkeepern 
försökte med 
alla medel 
sätta fart på 
sitt uteman-
skap och röt oftast som en 
ilsken kompaniofficer.

En bra chans till kvittering 
hade Robert Jigfelt, men 
frisparken tog rakt i NSK:s 
försvarsmur.

Redan i den andra halvle-
kens sjunde minut kom nästa 
kalldusch för hemmalaget 
då NSK:s Shewan Fattah 
prickade in 0-2 och nu såg 
det verkligen dystert ut för 
Nol.

Hemmalaget försökte 
luckra upp sina motståndare, 
men denna lördag var det 
totalt hopplöst. Inte blev det 
bättre då Nödinges, en av 
de bättre på planen, Robert 
Maxe, satte tredje fullträffen 
bakom Mattias i hemmabu-
ren.

Noltränarren, Peter 
Karlsson, var av naturliga 
skäl djupt besviken, men 
lovade att komma igen i 
avslutningsmatchen nästa 
lördag mot Hermansby.

Det blev 
en aning tufft 
vid några 
tillfällen och 
d o m a r e n 
tvingades ta 
fram kort-

leken där Nol fick fem och 
Nödinge fyra gula kort.

Till nästa säsong är troli-
gen Älvängen med i denna 
grupp och då bör det bli mer 
publik än de cirka 50 perso-
ner som fanns runt Nolängen 
i denna match. Derby brukar 
locka en del intresserade.

Nol IK:s revansch uteblev
– NSK derbyvann igen

PÅ NOLÄNGEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Glada målskyttar i NSK. Från vänster Robert Maxe, Shewan Fattah och Kristoffer Åkersten. 
Nödinge har varit överlägsna i båda derbymatcherna mot Nol. Totalt har det blivit 10-0.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Nol IK – Nödinge SK 0-3

"Det finns en rejäl revanschlust"

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Inga tecken på massflykt från Ahlafors IF

Årets fantom i Ahlafors IF, Andreas Skånberg, är ryktenas man. Än så länge finns det dock 
inga konkreta besked om att ens någon spelare kommer att lämna AIF.

FOTBOLL

SPORT FÖR ALLA!
TENNIS • BAMINTON • SQUASH
BORDTENNIS • GYM & SPINNING

MINIGOLF • INNEBANDY • RACKETSHOP

Boka tid online: www.alelyckanssportcenter.com
Tel 031-46 95 00, Gamlestadsvägen

Har ni några bra idéer?
Skicka in dem till Stödföreningen Vaken, 
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.

Vaknafonden beviljar höstens 
bidragsansökningar tisdag 27 oktober. 

Vi behöver er ansökan senast 26 oktober.
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