
NÖDINGE. Seger för 
femte året i rad.

Alecupen har blivit en 
gulsvart ritual.

Ahlafors IF släppte 
bara in två mål under 
hela turneringen och 
avfärdade utan problem 
FC Ale i finalen.

Ahlafors IF var självklart stor-
favoriter till ännu en seger i in-
omhusturneringen, Alecupen. 
Lördagens finalvinst innebar 
femte raka inteckningen. Or-
dinarie lagkaptenen, Jonat-
han Henriksson, analysera-
de framgången från läktaren.

– Som en promenad i 
parken. Med Andreas Skån-
berg i mål får vi ett kraftigt 
övertag. Han är så duktigt 
med fötterna och vågar spela 
långt ut. Det gör att vi ofta blir 
fem mot fyra i spelet.

Till skillnad mot laget som 
har spelat i träningsserien var 
flera av de etablerade spelarna 
på plats. Henrik Andersson 
ansågs efter lördagens cup ha 
varit Ahlafors mest värdeful-
le spelare och vann dessutom 
skytteligan.

Bra försvarsspel
– Vi släppte bara två mål på 
hela turneringen så självklart 
är det försvarsspelet som ska 
premieras, menade Henriks-
son.

I semifinalen var det Nö-
dinge SK som avvisades med 
klara 5-1. I finalen väntade 
FC Ale som var cupens stora 
överraskning. De besegrade 
efter stor dramatik Älvängen, 
men det krävdes straffar för att 
skilja lagen åt.

I den avslutande matchen 
inledde FC Ale också mål-
skyttet, fast det gulsvarta di-
vision tre laget darrade aldrig. 
Tvärtom. De tryckte gasen i 
botten och satte FC Ale under 
hård press. Utdelningen lät 
inte vänta på sig. Nyförvärvet 
Ali El-rafaei, Tobias Hans-
son, Rikard Nylander och 

Henrik Andersson noterades 
som målskyttar för AIF i fina-
len som slutade 4-1.

Juniormästare blev Älväng-
ens IK efter att ha vunnit samt-
liga matcher. 

Damklassen vanns av 
Skepplanda BTK.
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Ahlafors IF vann för femte året
FC Ale fick ge 
sig i finalen i 
Alecupen

Vikarierande lagkapten, Anders 
Andersson fick äran att lyfta poka-
len i Alecupen.

Alecupmästare 2009. Ahlafors IF vann finalen över FC Ale med klara 4-1. Inteckningen var klubbens femte i rad och 
säkert inte den sista. Från vänster: Lennart Johansson, Anders Andersson, Ali El-rafaei, Peter Antonsson, Marcus 
Hansson och Tobias Hansson. Sittande: Sebastian Hällbäck, Andreas Skånberg, Rikard Nylander, Henrik Andersson 
och tränare Michel Berntsson-Gonzales.          Foto: Allan Karlsson

Gick inte att 
stoppa. Rikard Ny-
lander och Ahla-
fors IF stod i en 
klass för sig i Ale-
cupen som avgjor-
des i lördags i Ale-
hallen.
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