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ALECUPEN
INOMHUSFOTBOLL :  Juniorer,  Damer  & Herrar

Alehallen, Nödinge
Lördag 19 december

kl 08.00-17.00

Entré 30:-   |   Arr: Alealliansen Välkomna!

Oavgjort räckte för gulsvart seger
Seriesegrare. Ahlafors IF vann träningsserien i Alehallen genom att spela oavgjort i sista matchen mot IK Kongahälla. Från vänster: Simon Lundgren, Sebastian Hällbäck, Tobias Hansson, 
Anders Andersson, Ali El-refaei, Anders Lundsten och Pontus Otter samt målvakten Andreas Skånberg.

Martin Johans-
son, Nödinge 
SK och Ali El-
rafei, Ahlafors 
IF delade på 
segern i skyt-
teligan med 13 
mål vardera.

– Ahlafors höll undan för IK Kongahälla
NÖDINGE. Ahlafors IF 
är tillbaka som vinnare 
igen.

Säsongens grymma 
avslutning med ned-
flyttning till division 
tre är ett minne blott.

Träningsserien som 
har spelats mellan åtta 
lag i Alehallen vanns 
av AIF.

Arrangören hade regisserat 
utgången föredömligt. I den 
sista omgången som spela-
des i fredags möttes Ahlafors 
IF och IK Kongahälla. Båda 
lagen var obesegrade inför se-
riefinalen, men kungälvslaget 
hade ett oavgjort resultat med 
sig. Det medförde att AIF 
"bara" behövde en poäng för 
att vinna serien. Nu spela-
de gulsvart definitivt inte på 
resultatet, utan siktet var in-
ställt på seger.

Det började bra när se-

riens suveräna målvakt, An-
dreas Skånberg, demonstre-
rade sitt tunga skott som är 
guld värt inomhus. I halvlek 
hade AIF skaffat sig en tämli-
gen trygg 3-1-ledning. Bolll-
innehavet var till gulsvarts 
klara fördel.

Efter sidbytet fortsätter 
Ahlafors sin effektiva fotboll. 
Vid ställningen 4-2 var de 
flesta övertygade om att den 
gulsvarta seriesegern var kas-
saskåpsäker. Kanske var det 
också detta som fick laget att 
slappna av?

– Vi sjönk tillbaka, vilket 
är naturligt när man leder. I 
efterhand borde vi ha behål-
lit trycket och punkterat mat-
chen, säger Andreas Skån-
berg.

Plötsligt var gästerna från 
andra sidan älven ikapp. 4-4 
och dramatik i Alehallen. 

– De lyckades kvittera 
efter att ha bytt in en utespe-

lare som målvakt. I slutet av 
matchen är det Kongahäl-
la som är närmast att avgöra. 
Det är svårt att förändra en 
matchbild. Vi hade greppet, 
men släppte det. Nu lyckades 
vi hålla undan och även om 
det är en träningsserie är det 
alltid kul att vinna. Vi har gått 
runt på väldigt många spelare. 
De unga killarna har gjort bra 
ifrån sig, säger Skånberg.

Nyförvärvet från Älväng-
en Ali El-rafei hade defini-
tivt del i framgången. I fina-
len blev han en av fyra mål-
skyttar och totalt delade han 
även segern i skytteligan med 
13 mål. Övriga fullträffar mot 
IK Kongahälla gjordes av 
Tobias Hansson, Anders 
Andersson och som tidiga-
re nämndes, Andreas Skån-
berg.

På lördag väntar nästa ut-
maning. Ahlafors IF har då 
möjligheten att för femte året 
i rad vinna Alecupen.

– Det blir ännu tuffare. 
Alecupen är en prestigetur-
nering och fem raka segrar 
skulle vara en härlig histo-
ria att skriva under. Vi får 
förbereda oss på bästa sätt, 
hälsar nyckelspelaren Andre-
as Skånberg.
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Anders Andersson ångar på i Alehallen.


