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ÄLVÄNGEN. Den kraf-
tiga vinden i planens 
längdriktning förstörde 
första maj-uppgörelsen 
mellan Älvängens 
IK och gästande FC 
Komarken. 

Inget av lagen för-
mådde överlista res-
pektive målvakter 
som med både tur och 
skicklighet avstyrde 
det mesta som kom 
innanför målramen.

0-0 slutade därför 
matchen på Älvevi.

Efter en jämn första halvlek, 
där gästerna skapade några 

bra tillbud, fick ÄIK fördel av 
både sol och vind i den andra. 
Ett flertal fina skott avlossa-
des, men antingen svepte bol-
larna vid sidan eller över mål-
ramen.

I slutminuterna tvinga-
des ÄIK-målvakten, Johan 
Wester, till ett par snygga re-
flexräddningar på hårda när-
skott.

Två gula kort åt varje håll 
tvingades utmärkte doma-
ren, Christoffer Bidestedt 
från Kungälv, dela ut.

Delad pott på Älvevi 
– Mållöst mellan ÄIK och FC Komarken 

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Många tuffa dueller uppstod mellan ÄIK och Komarken. På 
bilden kämpar vitklädde Anders Wester med en motståndare.

Onsd 5 maj kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Göta

Torsd 6 maj kl 19.00
Gläntevi
FC Ale – 

Friscopojkarna

Torsd 6 maj kl 19.00
Jennylund

Bohus – Hjuvik

Fred 7 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Västerlanda

Fred 7 maj kl 19.00
Nolängen

Nol – Hyppeln

Lörd 8 maj kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Vänersborg

Lörd 8 maj kl 15.00
Älvevi

ÄIK dam – Utbynäs

Tisd 11 maj kl 19.00
Surte IP

Surte – Bohus

FOTBOLL I ALE
TROLLHÄTTAN. Det 
blev en sur uddamåls-
förlust borta mot serie-
favoriten Skoftebyn.

Ahlafors IF har efter 
tre spelade omgångar 
fortfarande ingen seger.

Vi skapar inte till-
räckligt många vassa 
målchanser för att få 
utdelning än så länge, 
säger AIF:s prövade 
tränare, Christer Lars-
son.

Nollan i segerkolumnen är en 
sak. Vad värre är att Ahlafors 
IF fortfarande inte har gjort 
något spelmål. Fullträffarna 
i premiären var från straff-
punkten samt en frispark. 
Kreativiteten är det stora 

problemet. Mot Skoftebyn 
höll de gulsvarta gästerna 
emot i första halvlek, men 
direkt efter pausvilan kom 
utdelningen. Ahlafors flyt-
tade upp och försökte sätta 
Skoftebyn under press.

– Resultatet blev dessvär-
re att vi blottade oss bakåt 
och de var närmare 2-0 än vi 
var en kvittering. Vi har svårt 
för att hålla i bollen på deras 
planhalva och får därmed inte 
något etablerat anfallsspel, 
analyserar Christer Larsson.

Det blir till att fortsät-
ta nöta under veckan som 
kommer. På lördag väntar 
Vänersborgs IF på Sjövallen.

– Det är hårt arbete som 
gäller hela veckan om vi ska 
belönas med poäng. Det är 

inte bara matchdagen som 
gäller. Vi har mycket att träna 
på och snacka om. Tre hörn-
mål på två matcher känns 
inget vidare, säger Christer 
Larsson.

Han erkänner att poängen 
nu börjar bli viktiga.

– Ja, nu är vi mer mån om 
poäng än att spela bra fast 
vi får inte drabbas av panik. 
Det är inte alltid som ett bra 
spel ger poäng. Vi får fortsät-
ta kriga och kämpa. Killarna 
har en bra inställning och vi 
har alla förutsättningar att 
vända den här trenden, av-
slutar Christer Larsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ahlafors fortfarande utan seger

KUNGSGOLFEN 2010
- Årets golfhändelse!

”Kungsgolfen” är en lagtävling som är riktad mot företag. Ett företag 

kan anmäla fl era lag, varje lag ska bestå av två spelare med minst en 

representant för det aktuella företaget. Spelarna ska inneha offi ciellt 

handicap (36) och vara registrerad i SGF

För mer information besöka vår hemsida, 
www.alegk.com
Anmälan görs via hemsidan.

Kvalomgångar i maj • Semifi naler i juni
Final i augusti

TROLLHÄTTAN. Skepp-
landa BTK tog snabb 
revansch från debaklet i pre-
miären och bortabesegrade 
förhandsfavoriten Trollhät-
tans BOIS.

Bröderna Svante och 
Daniel Larsson återfanns i 
målprotokol-
let.

På fredag 
stundar hem-
mapremiär.

E t t 
r e v a n s c h -
suget Skepplanda reste till 
Trollhättan och behövde inte 
vänta mer än sex minuter 

innan en långboll från Svante 
Larsson blev en övermäktig 
uppgift för hemmakeepern. 
Minuten senare var det bro-
dern Daniels tur att bjudas på 
ett enkelt mål. BOIS-försva-
ret sparkade hål i luften och 
gav SBTK:s numera noto-

riske målskytt 
fritt fram.

H e m m a -
laget hade ett 
stort bollin-
nehav, men 
segern behö-

ver inte ifrågasättas. Skepp-
landa spelade disciplinerat 
och hade koll på händelserna.

På fredag väntar äntligen 
hemmapremiär på Forsval-
len. Västerlanda hälsas då 
välkomna i något som är att 
beteckna som ett litet derby.

Det ska bli fantastiskt 
kul. Killarna har inlett 
mycket förtroendegivande 
och egentligen borde vi haft 
full pott nu, säger årsfär-
ske SBTK-tränaren, Jonas 
Andersson, och tänker då på 
rånet i premiären mot Solle-
brunn (förlust 3-2).

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Snabb revansch för SBTK:s herrar

FOTBOLL
Division 5 västra Västergötland
Trollhättan BOIS – Skepplanda 0-2 (0-2)


