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ALVHEM. Mesta derbyt 
någonsin, Alvhems IK 
mot FC Ale.

Två lag med samma 
hemmaplan.

Alvhem vann tung-
viktsmötet och visade 
vem som regerar på 
Gläntevi.

Mycket mer derby än så 
kommer det nog aldrig att 
bli i Alefotbollen. Alvhems 
IK och FC Ale har numera 
samma hemadress. När hyran 
blev för hög flyttade FC Ale 
från Kilanda och Skogsval-
len. I fredagskväll mötte de 
sin nya hyresvärd i ett pre-
stigeladdat derby på Glän-
tevi inför 61 betalande åskå-
dare. Det blev som väntat 
en oerhörd kamp med tuffa 
närkamper, griniga kom-
mentarer om uteblivna dom-
slut och en del tjuvnyp. Där-
emellan bjöds det också på ett 
och annat fotbollsgodis som 
till exempel när Joakim Lo-
rentsen, som snart har gjort 
tio säsonger i Alvhem, vände 
bort både back och meritera-
de målvakten Stefan Johans-
son, innan han satte 1-0.

– Det var helt klart ett av 
mina snyggaste mål. Rik-
tigt kul att få göra det i ett 
derby mot FC Ale och på en 
så duktig målvakt. Det krävs 
något extra för att göra mål 
på honom, kommenterade 
Joakim Lorentsson bedriften 
som säkert gjorde den forne 
division två målvakten sömn-
lös…

Alvhem hade bra kontroll 
på händelserna i den första 
halvleken och behövde inte 
skämmas över att vara i led-
ningen. Efter paus blev det 
värre. FC Ale hade ett stort 
bollinnehav och på en hörna 
i 55:e matchminuten nick-
ade Victor Snow in kvitte-
ringen. Det kändes då som 
att Alvhem var på väg att 
tappa matchen. Spelöverta-
get var markant till FC Ales 
fördel. Däremot var anta-
let heta målchanser mot Alv-
hemsmålet desto färre. Trots 
bollinnehavet var det länge 
svårt för de orangeskrudade 
att komma till avslut. Mer far-
ligt blev det istället när ruti-
nerade Robert Jigfelt skänk-
te bort en boll till pigge Linus 
Thornell som satte fart mot 
mål från halva plan. 2-1 var 
en enkel bredsida och Alvhem 

var åter i ledningen, men 
laget var slutkört.

– Vi var helt färdiga. Sista 
kvarten är ren kamp och de 
kunde lika gärna ha kvitte-
rat i slutet, men vi har för-
lorat tillräckligt nu. Det var 
vår tur ikväll, menade Joakim 
Lorentsen som var minst sagt 
nöjd med segern.

– Oerhört viktigt att visa 
vem som bestämmer på Glän-
tevi!

Derbysegern var Alvhems 
första fullpoängare för året. 
Laget stod 
på en poäng 
och var i stort 
behov av en 
framgång.

– Vi har ska-
debekymmer, 
men vår breda trupp gör att vi 
ändå står upp ganska väl. Blir 
vi bara hela igen ska vi tillhö-
ra topptre när serien räknas 
samman i höst, sa Joakim Lo-
rentsson.

I FC Ales läger var det mer 
dämpade tongångar.

– Usch, det här var en 
vidrig förlust. Att förlora är 
en sak, men på ett sånt här 
sätt... Det är  inte okej. Hade 
vi tre i målramen? undrade en 
frustrerad tränare i Joakim 
Olsson.

Rätt. FC Ale forcera-
de våldsamt i slutminuterna 
och radade upp målchanser, 
men stod inte Patrik Jons-
son ivägen så hjälpte stolpar 
och ribba till.

FC Ale har en jätteresurs 
i Johan Elving på mittfältet, 
men i derbyt lyckades man 
inte dra nytta av hans kvali-
téer. Bollteknikern hamna-
de för långt ner i plan för att 
kunna hota motståndarna. 
Framåt hade FC Ale svårt att 
hålla i bollen och komma till 
avslut. Kanske är det den po-
sitionen Elving borde ha?

Mr Alvhem. Med snart tio säsonger i AIK-tröjan är det Joakim Lorentsen som leder Gläntevis stolta gäng i Alingsåssexan. 
Som innemittfältare bidrar han med både kreativitet och erfarenhet. I fredags visade han åter sin målfarlighet och 1-0-målet 
var en riktig delikatess.

– Slog FC Ale i derbyt

Linus Thornell och Joakim Lorentsen avgjorde derbyt för 
Alvhem. FC Ale fick se sig besegrade med 2-1 på Gläntevi 
som numera är båda klubbarnas hemadress.

DERBYGÄST

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alvhem fångade in FC Ale 
och gjorde det svårt för 
"gästerna".

Alvhem regerar på GlänteviAlvhem regerar på Gläntevi

FOTBOLL
Div 6 Alingsås
Alvhem – FC Ale 2-1 (1-0)

Hemmamatch 
på forsvallen

A-lag HERR div 5 

Skepplanda BTK - Vänersborg FK

 Onsdag 19 maj 19.00
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Välkommen att spela 

fotboll på forsvallen
F 01-02 Martin Gärdeus

F 99-00 Fredrik Alvarsson

F 97-98 Tomas Pantzare

P 97 Glenn Harman

P 98 Magnus Carlsson

P 99 Per Carolin

P 00 Marita Hansson

P 01 Jimmy Johansson

P 02 Derny Harman

Kontaktinfo: www.skepplanda.se
Tel: 0303-33 85 61

A-lag DAM div 2 

Skepplanda BTK - IK Rossö

 Torsdag 20 maj 19.15
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