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MELLERUD. Ahlafors IF 
knep en viktig poäng 
borta mot spöklaget 
Mellerud.

Michel Berntsson-
Gonzales gjorde återi-
gen gulsvarts båda mål.

– Vi skulle behöva fler 
målskyttar, konstaterar 
AIF-tränaren Christer 
Larsson.

Det var ett steg i rätt riktning, 
men inte mer än så. Christer 
Larsson som fick se matchen 
från läktaren, eftersom han 
visades ut senast. var spar-
sam med kommentarer.

– Vi är inte tillräckligt heta 
för att vinna. I första halvlek 
har vi ett antal fasta situatio-
ner som vi borde ha tagit vara 
på. Vårt passningsspel måste 

bli bättre och sedan måste vi 
vara på tå när domaren blåser 
igång halvlekarna.

Det sista kan nog de flesta 
skriva under på. Matchen vara 
bara någon minut gammal 
när Mellerud skickade in 
ledningsmå-
let. Det blev 
en väckar-
klocka för gäs-
terna som tog 
över taktpin-
nen. I slutet 
av halvleken drogs AIF-an-
fallaren, Peter Antonsson, 
ner i straffområdet. Sparken 
från elva meter missade inte 
Michel Berntsson-Gonzales.

– Det var helt rättvist med 
1-1 i paus. Vi behöve abso-
lut inte be om ursäkt för det, 
anser Christer Larsson.

Men så var det där med att 
vara på tå... När pausvilan var 
över satt gulsvart kvar i om-
klädningsrummet och Melle-
rud gjorde återigen ett billigt 
ledningsmål.

– Vi måste sluta att ge våra 
motstånda-
re handikapp. 
Det tar på 
krafterna och 
på psyket att 
alltid behöva 
jaga. Nu får 

vi vara tacksamma för att det 
blev en pinne till sist, menar 
Christer Larsson.

Kvitteringen som även den 
var signerad Michel Bernts-
son-Gonzales var en frukt av 
en AIF-forcering, där mitt-
backen Markus Hansson 
flyttades upp i anfallet.

– Det var ett lyckat drag. 
Med Mackan på topp får vi 
en helt annan tyngd. Han 
tog ner en boll och spela-
de snyggt tillbaka till Michel 
som gjorde ett klassmål, be-
römmer Christer Larsson.

Närmast väntar en tidig 
"måstematch" mot IFK 
Uddevalla, då får Ahla-
fors klara sig utan avstäng-
de Markus Hansson. Tillba-
ka i spel är däremot Jonatan 
Henriksson som i kraft av tre 
gula kort fick inta rollen som 
matchcoach mot Mellerud.

AIF knep en pinne borta
– Michel Berntsson-Gonzales tvåmålsskytt – igen!
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ÄLVÄNGEN. Det mesta 
infriades för ÄIK i 
fredagskvällens upp-
görelse mot gästande 
Bjurslätt.

Det blev seger 
med 2-0 hemma mot 
Bjurslätt.

Och allt hände på 
Älvevi inför ganska 
stor publik och hyggligt 
väder.

I de två tidigare hemmamat-
cherna, mot Nol och Komar-
ken, blev det inga fulltträf-
far. Kan ÄIK visa upp samma 

gnista och spelglädje som 
mot Bjurslätt, bör tränare 
Stig Perssons manskap ha 
stora utsikter att blanda sig 
med topplagen.

Första 
halvleken var 
ganska jämn. 
De båda för-
svaren visade 
stor säkerhet 
och speciellt 
utförde Noel Gomes i gäs-
ternas målbur flera ingripan-
den av hög klass.  

Efter paus inledde gäs-
terna mycket övertygande 

och hade inte hemmaförsva-
ret varit på sin vakt, kunde 
det slutat olyckligt. Speci-
ellt visade målvakten Johan 
Wester upp en rad med fina 

parader.
Men ÄIK 

fick en lycko-
start i den 
andra halv-
leken. Redan 
efter 12 mi-

nuter hade laget ledning-
en med 2-0. Först kom 1-0 
genom Johan Karlsson och 
strax efter ordnade löpstar-
ke Patric Skånberg till 2-0 

mot ett överspelat Bjurslätt-
försvar.

Sedan hade hemmalaget 
bud på ytterligare fullträf-

far, men tack vare att gäster-
na hade ett par skickliga spe-
lare i de bakre leden stod sig 
2-0-resultatet tiden ut.

– 2-0 hemma mot Bjurslätt

FOTBOLL
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Älvängen - Bjurslätt 2-0

ÄIK:s duktige målvakt Johan Wester, omgiven av målskyttarna Patric Skånberg (t v) och 
Johan Karlsson.

NÖDINGE. Efter en 
mållös första halvlek 
blev det målexplosion 
efter paus.

Publiken på Vimmervi 
fick uppleva fem full-
träffar.

Tyvärr för hemmala-
gets del stannade slut-
resultatet vid 2-3.

Det vill sig inte för Nödinge i 
årets seriespel. I söndags kväll 
kom en tung uddamålsför-
lust mot Komarken, som för 

övrigt coachas av före detta 
NSK-tränaren Stefan Szi-
lagyi.

– Jag är självklart väldigt 
besviken. Nu får vi ge upp 
hoppet om en topplacering. 
Som läget är nu är vi ett bot-
tenlag och på lördag stundar 
en viktig match borta mot 
Sparta, säger NSK-tränaren 
Bengt Almqvist.

Gästerna var det bättre 

laget under den första halv-
leken, men utan att hitta rätt. 
Utdelning-
en kom istäl-
let i början 
av den andra 
halvleken och 
Komarken 
gjorde tre mål 
inom loppet av en kvart. Där-
efter vaknade hemmalaget till 
liv. Inhopparen Robin Kal-

demalm ordnade reduce-
ringen till 1-3 och Wshyar 

Kotani 
gjorde ställ-
ningen till 
2-3. 

– Då hade 
vi en bra 
period, för-

klarar Almqvist.
Med ett par minuter kvar 

att spela fick Vladan Jovano-

vic en jättechans att kvittera, 
men i öppet läge lyckades han 
få bollen utanför målramen.

– Tyvärr har vi stora pro-
blem med målskyttet, konsta-
terar Almqvist.

Förhoppningsvis lossnar 
det på Backavallen på lördag.

Tung uddamålsförlust för Almqvists Nödinge
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NSK:s tränare, NSK:s tränare, 
Bengt Almqvist.Bengt Almqvist.

TROLLHÄTTAN. 325 
minuter.

Så länge har SBTK-
målvakten Kristofer 
Karlsson hållit nollan.

Mot Trollhättans 
IF tog alelaget tredje 
raka segern genom att 
vinna med matchens 
enda mål på Knorren.

Efter premiärförlusten borta 
mot Sollebrunns AIK (3-2) 
har Skepplandas herrar tagit 

full pott. Inte nog med att 
SBTK vunnit tre matcher i 
rad, man har dessutom lyck-
ats hålla nollan.

– Vi upplever en trygghet 
i vårt försvarsspel och mot-
ståndarna har väldigt svårt 
att ta sig in i boxen, säger 
SBTK:s assisterande trä-
nare, Jimmy Johansson.

Mötet med Trollhättans 

IF bjöd inte på någon större 
underhållning. Den första 
h a l v l e k e n 
präglades av 
s t ä l ln ings -
krig och 
i n n e h ö l l 
endast ett 
fåtal chanser. 

– Passningsspelet var inte 
alls bra, erkänner Johansson.

Den andra halvleken var 
tio minuter gammal när gäs-

terna gjorde 
0-1. En vän-
sterhörna sig-
nerad Svante 
Larson för-
passades i 
mål av Johan 

Lorensson. SBTK hade 
sedan ett par gyllene tillfäl-

len att öka på sin ledning, 
men några fler mål blev det 
inte denna afton.

– Huvudsaken är att vi 
vinner. Nu har vi en intres-
sant vecka framför oss med 
hemmamatch mot Väners-
borgs FK på onsdag och där-
efter Spark borta på söndag, 
avslutar Jimmy Johansson.

PER-ANDERS
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Skepplanda tog tredje raka segern
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Trollhättans IF – Skepplanda 0-1

SBTK:s målvakt, SBTK:s målvakt, 
Kristofer Karlsson.Kristofer Karlsson.


