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ALAFORS. Ahlafors IF 
får vänta på sin första 
seger.

I hemmapremiären 
mot IF Väster slavades 
poängen bort.

– Det är två skitmål 
som vi inte får bjuda 
på om vi ska vara med 
i den här serien, sa lag-
kapten, Jonatan Hen-
riksson.

Målen som avgjorde match-
en på Sjövallen var identiska 
förutom att den första hörnan 
kom från vänster, den andra 
från höger. Båda var slagna 
mot den främsta stolpen där 
AIF-försvaret lämnat en tomt 
utrymme.

– Det är individuella miss-
tag. Där ska vi inte släppa 
fram någon, men av något 
skäl tappade vi den ytan, 
menade Jonatan Henriksson.

Ledningsmålet kom som 
en kalldusch efter tre minu-
ter. Ahlafors ryckte upp sig 
och flyttade fram positio-
nerna. Det kändes som att 
något positivt var på väg, då 
IF Väster fick en ny hörna. 
Plötsligt var 
det 0-2 och 
bara en kvart 
var spelad.

Båda lagen 
hade svårt att 
komma till 
klara målchanser. Den sista 
passningen höll för dålig 
kvalitet. Strax före pausvilan 
dömde domaren straff till 
gästerna. Marcus Hansson 
gick enligt rättskiparen för 
hårt in i en duell som från sid-
linjen bara såg ut som en lätt-

tare beröring. Tur då att AIF-
keepern, Andreas Skånberg, 

är något av 
en straffspe-
cialist. Han 
läste enkelt 
sönder den 
osäkre straff-
skytten och 

kunde utan problem hålla 
målet rent.

Spelmässigt var det ingen 
större underhållning under 
de 90 minuterna, men i den 
andra halvleken visade AIF 
åtminstone upp konturer av 
något som kan bli ett väg-

vinnande spel. Det störs-
ta lyftet kom när mittback-
en Marcus Hansson bytte 
plats med Rikard Nylander 
på mittfältet. Hansson har 
både den kraft och pondus 
som mittens rike måste ha 
om bollen inte ska gå förlo-
rad för snabbt. Det är också 
just nämnde Hansson som får 
hemmalagets bästa chans, då 
han kommer ren i djupled fast 
avslutet stryker på utsidan 
stolpen. Mittfältet hamnar 
annars för långt ner för att 
kunna sätta press på motstån-
darna och skapa något som 

helst tryck mot motståndar-
målet. Det blir svårt att skapa 
något kreativt och konstruk-
tivt med så låga utgångsposi-
tioner. Jihad Nischabats at-
tacker från vänsterkanten är 
en möjlig väg framåt, men då 
måste bollarna komma fram-
för honom så att farten kan 
bibehållas.

– Tyvärr så springer vi för 
lite idag. Rörelsen och boll-
tempot måste bli bättre, sum-
merade en besviken Henriks-
son. Det här är ett lag som 
vi borde ha bakom oss när 
serien är avslutad.

Tränaren Christer Lars-
son har tveklöst fått lite att 
fundera på. Sista kvarten för-
sökte Ahlafors att trycka på 
med alla medel. Trebacks-
linje och nyförvärvet från 
Älvängen, Ali El-rafaei, på 
plan var en offensiv ambi-
tion som dock blev resultat-
lös denna gång.

Första segern kan dröja.

Första segern dröjer
– Ahlafors IF förlorade hemmapremiären

Seger i nystarten för ÄIK:s damlag

ÄIK hade fördelen med den 
kraftiga vinden före paus och 
bestämde det mesta både 
i spel och 
målchanser. 
I den andra 
spelade laget 
mycket tak-
tiskt och me-
todiskt och lät aldrig Öckerö 
komma fram i några större 
farligheter. Vid en hörna re-
ducerade laget till 4-2, men 
i övrigt inga större chanser 

för ö-laget.
Så var denna premi-

ärmatch avverkad och vi 
hoppas på 
god fortsätt-
ning för trä-
nare Rolf 
Nilsson och 
hans nyde-

buterande damlag.

Måldebutanter för ÄIK, från vänster: Camilla Lindberg, Mikaela Ögren och Ylva Fritzon.Måldebutanter för ÄIK, från vänster: Camilla Lindberg, Mikaela Ögren och Ylva Fritzon.

PÅ ÄLVEVI
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FOTBOLL
Division 5 Göteborg damer
Älvängens IK – Öckerö 4-2 (4-1)

ÄLVÄNGEN. Efter cirka tio års uppehåll gör ÄIK;s 
damlag en nystart inom fotbollen.

I den blåsiga premiärmatchen på Älvevi blev 
det till sist en övertygande seger över gästande 
Öckerö IS.

Lyckliga målskyttar blev Mikaela Ögren två 
samt Camilla Lindberg och Ylva Fritzon.

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – IF Väster 0-2 (0-2)

Henrik Andersson är i år omskolad från vänsterback till offensiv mittfältare. Det är en av många stora omdispositioner i 
laget, men än så länge har det varit mer eller mindre resultatlöst.

TACKAR FÖR KAFFET

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TROLLHÄTTAN. Skepplan-
das damer gick mållösa 
från premiären i division 2 
norra Götaland.

Å andra sidan släppte 
man heller inte in något 
mål, så krysset mot Skof-
tebyns IF på Nysätra var 
rättvist.

Gräsmattan inbjöd sannerli-
gen inte till något skönspel 
och istället för smånätt pass-
ningsspel blev det till att lyfta 
långt för båda lagen.

– Det gick inte att spela 

på något annat sätt. Planen 
var faktiskt bedrövlig, säger 
SBTK:s tränare Christian 
Andersson som trots allt ver-
kade ganska tillfreds med det 
oavgjorda resultatet.

– Alltid skönt att få med 
sig en poäng. Premiärner-
verna märktes i båda lägren.

På lördag spelar SBTK sin 
hemmapremiär mot Ulvåker, 
som i sin första match bese-

grade Öckerö med 2-0.
– Jag tror på en jämn serie. 

Gauthiod är en av förhands-
favoriterna, men jag hoppas 
givetvis att vi också ska kunna 
hänga på i toppen. Vi har 
tränat bra i vinter, avslutar 
Christian Andersson.

JONAS ANDERSSON

Mållös premiär för SBTK:s damer

FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
Lilla Edet – Kärra/Klareberg 1-0 
(0-0)
Mål: Marcus Tersing (straff).
Matchens kurrar: Niclas Graff 3, 
Mikael Bengtsson 2, Emil Lundblad 1.

Division 4 Västergötland V
Vårgårda – Lödöse/Nygård 0-4
Mål: Jimmy Aronsson 2, Jonathan 
Svensson 2.

Division 5 Västergötland V
Sollebrunn – Skepplanda 3-2 (3-1)
Mål SBTK: Johan Lorensson, Daniel 
Larson. Matchens kurrar: Mikael 
Malinemi 3, Daniel Larson 2, Svante 
Larson 1.
Spark – Västerlanda 2-2
Mål Västerlanda: Rikard Vikingsson, 
Markus Nikolai Pekki.

Division 6D Göteborg
FTU – Älvängen 2-5
Mål ÄIK: Anders Wester 2, Rahel Faraj 
2, Martin Johansson.
Matchens kurrar: Martin Johansson 
3, Johan Parinder 2, Marcus Hed-
berg 1.
Kommentar: Älvängen svarade för 
en mycket stark insats och vann 
med 5-2 i lördagens bortamatch mot 
FTU (Förenad Turkisk Ungdom).
– Utan tvekan vårens främsta insats 
omtalade tränaren, Stig Persson. 
Samtliga visade att formen är på 
uppåtgående. 

Hyppeln – Nödinge 0-0
Matchens kurrar: Wshyar Kotani 3, 
Amir Salihovic 2, Christian Nylén 1.
Kommentar: NSK tog första poängen 
i årets seriespel, men det borde 
varit tre.
– Sett till spel och målchanser så 
skulle vi ha vunnit. Tyvärr lyckades 
vi inte sätta dit bollen, säger träna-
ren Bengt Almqvist.
Nödinge har ännu inte gjort mål, 
fast hoppas ändra på det i sönda-
gens derby mot Nol.
– Det känns som att vi är på gång 
och matchen mot Nol blir naturligt-
vis viktig om vi inte ska halka för 
långt efter, säger Almqvist.

Nol – Bosna 3-4 (0-4)
Mål NIK: Pontus Åkerhage 2, Daniel 
Claesson. Matchens kurrar: Mikael 
Samuelsson 3, Daniel Claesson 2, 
Boban Ilic 1.

Division 6 Alingsås
Friscopojkarna – Göta 4-1
Alvhem – International FF 0-5

Division 7D Göteborg
Bohus – Rödbo 3-0
Ramberget – Surte 5-1

Division 2 N Götaland, damer
Skoftebyn – Skepplanda 0-0
Matchens kurrar: Maria Madsen 3, 
Anna Rehnlund 2, Josefine Claes-
son 1.

Division 3 Västergötland S,
Lödöse/Nygård – Tranemo 3-1
Mål LNIK: Marika Larsson 2, Evelina 
Löfström.

Division 4 A Göteborg
Ahlafors – Älvsborg FF 8-0
Mål AIF: Sandra Augustsson 2, Elin 
Rubensson 2, Madelene Lindberg 2, 
Camilla Gustafsson,
Sofie Jigfelt. Matchens kurrar: 
Andrea Lindgren 3, Sofie Jigfelt 2, 
Sandra Frånlund 1. 
Romelanda – Ahlafors 2-3
Mål AIF: Sofie Jigfelt 2, Sandra Från-
lund.
Matchens kurrar: Sofie Jigfelt 3, 
Andrea Lindgren 2, Josefine Korpe-
Larsson 1.


