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ÅSEBRO. Äntligen loss-
nade det.

Ahlafors IF gjorde 
processen kort med 
Åsebro och tog en väl-
behövlig trepoängare.

– Det har känts bra 
en längre tid och nu 
kom utdelningen, säger 
AIF-tränaren Christer 
Larsson.

Den första av tre måstemat-
cher hanterade Ahlafors IF 
på bästa tänkbara sätt. Fyra 
mål och ett stort bollinne-
hav gladde såväl tränare som 
medresta supportrar. Knappt 
20 minuter in i matchen tog 
rutinerade Jonny Stenström 
en djupledslöpning som 
visade sig bli en triumffärd, 
då utmärkte Jihad Nashabat 
frispelade honom. En iskall 
rundning av målvakten be-
tydde 1-0 till gulsvart.

– Det var oerhört viktigt 
för matchens utgång. Sedan 
fick vi 2-0 genom en skarv-

nick av Markus Hansson 
mycket psykologiskt strax 
innan pausvilan, berättar 
Christer Larsson.

Hemmlaget gör ett all-
varligt försök att ta sig in i 
matchen i början av andra 
halvlek. Därför blev Jihad 
Nashabats inlägg till Sebas-
tian Hällbäck ytterst avgö-
rande. 3-0 från den sistnämn-
de gav gästande Ahlafors råg i 
ryggen. 4-0 blev ett bra bevis 
på den energi 
och härli-
ga inställning 
som gulsvart 
gick till match 
med. Mitt-
backen Jona-
tan Henriksson tog en lång 
löpning från eget straffområ-
de, frispelades av ni vet vem – 
Jihad Nashabat – och ensam 
med målvakten gjorde kapten 
Henriksson inget misstag.

Slarv i slutminuten gav 
Åsebro ett sent reducerings-
mål.

– Skönt att vi fick göra lite 

mål. Det här stärker förhopp-
ningsvis spelarna inför dub-
belmötet med Viken. Nu får 
vi tillbaka ytterligare lite spe-
lare och konkurrensen ökar 
om platserna. Det bådar gott, 
säger Christer Larsson som 
har sett många positiva ten-
denser den senaste tiden.

– Vi ligger mer rätt i våra 
positioner och har hittat vårt 
anfallsspel. Det gör att vi får 
ett större bollinnehav och 

lyckas sätta 
bättre tryck 
på motstån-
darna.

I Ahlafors 
imponerade 
Jonny Sten-

ström som defensiv mittfäl-
tare och Jihad Nashabat no-
terades för tre målgivande 
passningar som ensam for-
ward på topp.

– Det är flera spelare som 
har växt den senaste tiden, 
säger den timide Christer 
Larsson.

Det kan behövas inte minst 

mot Viken som gästar Sjöval-
len redan nu på onsdag. Då 
får AIF klara sig utan vänster-
backen Anders Andersson 

som är avstängd. För övrigt 
ska de flesta vara tillgängliga 
för spel.
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Peter Antonsson får bra betyg av tränare Christer Larsson. "Han sliter oerhört i sin roll som 
nia".

GÖTEBORG. Efter sju 
sorger och åtta bedrö-
velser vände det för 
Lilla Edets IF borta mot 
Warta i fredags.

De rödblå gästerna 
vann med matchens 
enda mål.

Med karriärens första 
division 3-mål sänkte 
Victor Lundin seriele-
darna.

Med sex raka matcher utan 
seger åkte Lilla Edets IF till 
Sälöfjordsplan för att ta sig 
an tabellettan IF Warta. En 
på papperet given etta, men 
i verkligheten något annat. 
Visserligen hade hemmala-
get mängder av chanser att 
spräcka nollan, fast den här 
gången var marginalerna på 
gästernas sida.

Det blev en omvälvan-
de fredagskväll för Victor 
Lundin. Han skulle egent-
ligen ha börjat matchen på 
bänken, men när Emil Lund-
blad skadade sig på uppvärm-
ningen fick tränaren Chris-
tian Fredriksson stuva om i 
startelvan.

– Jag fick spela vänster yt-
termittfältare och Niclas 
Graff tog klivet ner som 
vänsterback. Det klarade han 
med den äran, berömmer 
Victor Lundin.

Matchuret visade på 31 
minuter när Victor Lundin 
antecknade sig i målproto-
kollet. Han beskriver sitt livs 
första division 3-mål så här:

– Det var ett långt inkast 
från Jonathan Gustafsson 
som Marcus Tersing nicka-
de. Målvakten lämnade retur 

och det vara bara att sätta dit 
den i nättaket. En oerhört 
skön känsla, säger Victor.

Att målet skulle bli avgö-
rande visste han inte då. Efter 
0-1-målet fick 
LEIF i första 
hand inrikta 
sig på att för-
svara ledning-
en. 

– I den 
andra halvleken var det långa 
stunder spel på ett mål, men 
vi kämpade bra. Vi har haft 
lite missflyt i några tidiga-
re matcher, nu var det vår 
tur att ha marginalerna med 
oss, säger matchhjälten som 
för övrigt firar sin 18-årsdag 
idag (läs tisdag).

Efter en strålande inled-
ning på säsongen med sju in-
spelade poäng på de tre första 

matcherna tog det tvärstopp 
för Lilla Edet. Förhoppnings-
vis innebär fredagens vinst att 
trenden har vänt uppåt igen

– Vi vet vad vi kan och att 
slå serieledar-
na på borta-
plan stärker 
naturligtvis 
självförtroen-
det. På tors-
dag har vi en 

enormt viktig match då bot-
tenlaget Åsebro kommer på 
besök till Ekaråsen, säger 
Victor Lundin.

Ska vi tro att fredagens se-
gerskytt får förnyat förtroen-
de av tränare Fredriksson?

LEIF bortabesegrade serieledarna
– Victor Lundin blev rödblå matchhjälte

KOLL PÅ LEIF
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Victor Lundin iklädde sig rollen som matchhjälte i fredags 
när han gjorde 1-0 för Lilla Edet mot serieledande IF Warta.
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Warta – Lilla Edets IF 0-1 (0-1)

ÄLVÄNGEN. Alederbyt 
mellan Älvängen och 
Nödinge blev just så 
spännande och ovisst 
som de flesta förut-
spått.

Anfallen från båda 
sidor avlöste varandra 
och den stora publiken 
runt soldränkta Älvevi 
trivdes verkligen.

Hemmalaget vände 
underläge 0-1 i paus till 
seger 2-1.

Gästernas långbollar var 
verkligen farliga medan hem-
malaget störde Nödinge med 
sitt vanliga spel efter marken. 
I mitten på första halvleken 
fick Nödingepubliken anled-
ning att jubla. På en frispark 

från mittplan lyckades Johan 
Ekström överlista ÄIK-mål-
vakten Johan Wester med 
en boll tätt under ribban och 
0-1.

Efter denna motgång blev 
det ombytta roller för Johan. 
Utan tvekan blev han tungan 
på vågen och satte stopp för 
samtliga farligheter från Nö-
dinge. 

Bara några minuter efter 
paus skapade hemmalaget 
ett anfall som 
mynnade ut 
till en hörna. 
På denna 
kunde Jonas 
Rhodén hålla 
sig framme 
och utjämna till 1-1.

I mitten på slutperio-

den blev det glädje bland 
den publik som hejade på 

ÄIK. Doma-
ren upptäckte 
ett regelbrott 
och pekade på 
straffpunkten 
och på den ef-
terföljande 

stramaren slog Patric Skån-
berg in 2-1. En fullträff som 

sedan kom att avgöra slutre-
sultatet.

I den spännande och sevär-
da slutkvarten fick verkligen 
publiken valuta för besöket. 
Från båda håll hade försvaren 
all möda att hålla målet fritt 
från påhälsning. Under dessa 

slutminuter visade lagens 
båda målvakter mycket säkra 
ingripanden. Vidare fick pu-
bliken utstå en viss spänning 
då utmärkte domaren Chris-
ter Bidestedt fått göra en del 
tillägg på vissa avbrott.

Båda lagen gjorde fin pro-

paganda för sportsligt upp-
trädande. Efter matchen 
visade domarprotokollet tre 
varningar till ÄIK och en för 
NSK. 

Spännande derby på Älvevi 
– ÄIK vände till seger efter paus

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

De båda tränarna, Stig Pers-
son (t v) i ÄIK, och Bengt 
Almqvist.

Alederbyts målskyttar. Johan Ekström i Nödinge SK flankeras av Patrik Skånberg (t v) och 
Jonas Rhodén, som såg till att fixa segern för Älvängens IK.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Älvängen – Nödinge 2-1 (0-1)


