
ALAFORS. Ahlafors IF 
har gjort fem mål på 
två matcher, men ändå 
gått lottlösa av plan.

Mot Mellerud var 
laget nära att hämta 
upp 0-3.

– Fast sett över 90 
minuter är vi inte till-
räckligt bra för att 
vinna, säger nygamle 
tränaren Tomas Hven-
felt.

Det var blött och svårspelat 
på Sjövallen i lördags, således 
ingen roligt uppgift för mitt-
backen Markus Hansson 
att inleda sin nya tjänstgö-
ring som ensam anfallare på.

– "Mackan" gör det riktigt 
bra. Han är 
tuff och jobbig 
att möta. Han 
vinner mycket 
boll, men vi är 
lite för långa 
för att dra nytta av hans slit, 
säger Hvenfelt.

Han var också mycket nöjd 
med högerbreddaren Peter 
Antonsson som framför allt 
i andra halvlek ofta hamnade 
i händelsernas centrum.

Mellerud tog ledningen i 
mitten på första halvlek och 
under tre olycksminuter efter 
paus ramlade både tvåan och 
trean in bakom en chanslös 
Andreas Skånberg.

Tjugo minuter före slutet 
byter AIF in talangen Gustav 
Vegelius, 20. Det gav två 
snabba reduceringar och po-
ängvittring med åtta minuter 
kvar att spela.

– Gustav kom in med en 
härlig energi och har just nu 
ett bra självförtroende. Han 
kan mycket väl bli vår joker i 
höst, säger Hvenfelt.

I matchslutet kom så läget. 
Jonathan Henriksson, sä-
kerheten själv, får tillbaka 

bollen perfekt 
men volleyn 
går över mål-
ramen. Dess-
förinnan 
hade också 
Peter An-

tonsson ett dundrandes ribb-
skott.

– Det är som vanligt. Vi 
vaknar försent. Sista kvarten 
är vi överlägsna, ansåg Andre-
as Skånberg.

Serien går in i ett avgöran-

de skede, där Vänersborg står 
närmast på tur.

– För första gången på 
länge är samtliga spelare till-
gängliga. Det kommer att be-
hövas för att ta de poäng som 
krävs, menar Hvenfelt som i 
lördags fick klara sig utan 
både Henrik Andersson och 
Jihad Nashabat.

– Truppen är tillräckligt 
bra för att lösa det här. Kil-
larna behöver bara få lite 
självförtroende. Det finns ett 
stort kunnande i laget, avslu-
tar Tomas Hvenfelt.

Det blev ett turbulent 
avslut på matchen, då doma-
ren valde att inte lägga till 
mer än 43 sekunder trots att 
alla byten var genomförda.
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Välkomna, Styrelsen

kallar till ordinarie
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Skepplanda Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

NÖDINGE. Att spela 
hemma borta blev 
ingen höjdare för Nol på 
fredagskvällen.

Då Nolängen inte 
var i spelbart skick 
flyttades derbyt till 
natursköna Vimmervi 
i Nödinge, som bjöd på 
ett prima underlag.

Nödinge SK vann med 
förkrossande 6-0.

Nol ställde inte NSK-för-
svaret på några större far-
ligheter. De senare hade en 
ganska lätt uppgift och de 
bollar som passerade uteför-
svaret, fångades lätt upp av 
målvakten Christer Nylén.

Tvärtom var det för 
Martin Johansson i Nolbu-
ren, som verkligen fick visa 
vad han kunde. Nu fick han 
lite dålig hjälp av sina kom-

pisar i backlinjen. Flera i 
publiken reagerade starkt att 
Nolmålvakten och domaren 
bar samma färg på tröjan.

Att Nödinge blir att räkna 

med under den fortsatta höst-
säsongen visade laget upp vid 
flera tillfällen. Ännu är det 
för tidigt för ledarkvartetten 
att känna sig säkra, då grab-
barna från Vimmervi börjat 
nafsa hos de fyra där uppe.

För Nol är läget lite mer 
dramatiskt. När både under-
laget på Nolängen inte kan 
beträdas och spelarna får 
svårt att träna, blir oftast 
resultaten därefter.

Men framtiden ser ändå 
hoppfull ut för Nol. Kom-
munen siktar på konstgräs-
planer där Nol och Älvängen 
står i tur under de närmaste 
två åren. Den som lever får 
se!

Hemma blev borta för Nol IK
– Nödinge SK stor-– Nödinge SK stor-
vann i derbytvann i derbyt

Nolmålvakten Martin Johansson hade en jobbig afton i 
derbyt mot Nödinge. På bilden är en av de sex baklängesmå-
len på väg in i buren.

VÄSTRALLYT 3-4 SEPTEMBER

Mer information på
www.alesvängen.se

Älvbygdens MK
tackar markägare och 

sponsorer!
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N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

HÖST-
ERBJUDANDE

Spela fritt i höst!
Spela hösten 2010 och säsongen 2011

Betala 395 kr/mån i 12 mån

- Älska handboll

NU ÄR VI IGÅNG!! 
ALLA FÅR VARA MED 

mer info: 
www.klubben.se/alehf 

eller kontakta din ledare
A-senior Herr Frank 0737-28 64 59
A- Dam/junior Peter 0702-65 21 41
Herr junior Magnus 0703-99 95 53

A-pojk (94&95) Kent 0704-38 52 58
F94-96 Rikard 0704-320048

P96 Kjell 0708-18 85 71
F97-00 Fredrik 0706-87 74 90
P97-98 Håkan 0706-25 49 92
P99 Mikael 0736-82 70 24
P00 Mats 0733-41 18 03

Handbollsskolan 
Dennis 0702-20 50 17

Ahlafors vaknade försent – ny sur förlust

PÅ VIMMERVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Mellerud 2-3 (0-1)

SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Markus Hansson kämpade ensam i anfallet, men målen dröjde till Gustav Vegelius kom in.


