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Ale IBF Flickor 94 är klara 
för steg 2 i Ungdoms-SM 
för 16-åringar efter att de 
i förra helgens gruppspel i 
Mariestad först på förmid-
dagen besegra Göteborgs-
kollegan Floda med 5-0, 
för att sedan följa upp detta 
mot erkänt svårspelade Lid-
köping med hela 6-0.

Gruppfinalen mot Lock-
erud, där båda lagen redan 
var klara för avancemang, 
vanns av arrangörslaget 
med 3-1. All heder dock 
till våra tjejer, då flera av 
Lockerudsspelarna ingår i 
klubbens Elitserielag och 
var bronsmedaljörer i förra 

årets SM.
Senare i höst väntar ett 

regionslutspel där segraren 

går vidare till SM-slutspel i 
början av nästa år.

Ronny, Angelica  & Stefan

Ale IBF vidare i Ungdoms-SM

Ale IBF:s flickor 94 har kvalificerat sig till steg 2 i SM.

FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
Lilla Edet – Viken 0-1 (0-0)
Ahlafors IF – Kärra/Klareberg 0-0
Matchens kurrar: Peter Antons-
son 3, Jonny Stenström 2, Rikard 
Nylander 1.

Division 4 Västergötland V
Emtunga – Lödöse/Nygård 2-0 
(0-0)

Division 5 Västergötland V
Wargön – Skepplanda 1-5 (0-2)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Linus 
Carlsson, Jonathan Westlund, 
Svante Larson.
Matchens kurrar: Svante Larson 
3, Christian Rönkkö 2, Jonathan 
Westlund 1.

Division 6 D Göteborg
Lundby – Älvängen 2-3
Mål ÄIK: John Lindergren, Mattias 
Ögren, Anton Sahlback-Nilsson.
Matchens kurrar: Jonas Agneman 3, 
Johan Parinder 2, John Lindergren 1.

Komarken – Nol 2-0 (1-0)

Bjurslätt – Nödinge 0-2 (0-2)
Mål NSK: Martin Johansson, Vladan 
Jovanovic.

Division 6 Alingsås
Sjövik – FC Ale 10-0 (7-0)

Division 7 D Göteborg
Surte – Fotö 3-3 (1-0)

Bohus – Ramberget 1-7 (0-2)

Division 2 N Götaland, damer
Ulvåker – Skepplanda 2-2 (1-1) 
Mål SBTK: Jennifer Thiel 2.
Matchens kurrar: Jennifer Thiel 3, 
Amanda Errind 2, Malin Hult 1.

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – IFK Örby 4-3 
(2-2)
Mål L/N: Gabriella Jonasson 2, Ceci-
lia Libera, Johanna Forsberg.

Division 4 A Göteborg
Länsmansgården – Ahlafors 4-4 
(2-1)

Division 5 Göteborg
Älvängen – Häcken 3-0 (WO)

Ahlafors – Öckerö 2-1 (0-1)
Mål AIF: Åse Hagborg, Elin Rubens-
son.

ALAFORS. Kampen om 
ett förnyat kontrakt i 
division tre kunde inte 
bli mer dramatisk.

Ahlafors IF kunde 
”segerjubla” efter en 
tuff, men mållös batalj 
med Kärra/Klareberg.

– Det här laget är för 
bra för att åka ur, skönt 
att killarna tog sig 
samman, menade en 
mycket glad AIF-trä-
nare i Tomas Hvenfeldt.

När det återstod sex omgång-
ar var Ahlafors IF på väg ur di-
vision tre. Års-
färske träna-
ren, Christer 
Larsson, som 
försökt föränd-
ra både linjer i 
spelet och spelarpositioner fick 
lämna till förmån för Tomas 
Hvenfeldt som fick i uppdrag 
att försöka leda laget på rätt väg 
igen. Resultatet blev tre förlus-
ter, två segrar och en oavgjord. 
Tack vare en bättre målskillnad 
lyckades AIF kravla sig över 
kvalstrecket.

– Det brukar krävas 24 
poäng för att rädda sig kvar i 
en serie, men nu hade vi mar-
ginalerna på vår sida och kla-
rade oss med 23. Vi vann rätt 
matcher till sist och någon 

gång ska väl vi också ha lite 
flyt. Det har vi inte alltid haft, 
sa Hvenfeldt dagen efter.

Förutsättningarna inför den 
sista omgången var glasklara. 
Oavgjort eller seger för Ahla-
fors IF skulle innebära nytt 
kontrakt. Ett kryss skulle också 

rädda Kärra/Klareberg undan 
en direkt nedflyttning. När ja-
gande Vänersborg tog led-
ningen borta mot IFK Troll-
hättan gick ett sus över Sjöval-
len. Fortsatt oavgjort innebar 
att båda lagen slapp nedflytt-
ning. Med tanke på förutsätt-

Segerjubel efter mållös avslutningSegerjubel efter mållös avslutning
– Krysset räckte för att ge AIF nytt kontrakt i trean för att ge AIF nytt kontrakt i trean

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kärra/Klareberg 0-0
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ningarna borde matchbilden 
kanske ha varit mer krampak-
tig, men publiken bjöds på en 
fysisk kamp och ett antal heta 
målchanser främst vid fasta si-
tuationer. Närmast segern var 
Ahlafors IF redan i den andra 
spelminuten, då Peter An-
tonsson nådde högst med 
skallen på ett inlägg från 
Jonny Stenström. När do-
maren blåste av den mållö-
sa tillställningen utbröt ett se-
gerjubel hos hemmalaget som 
trots en motig säsong till sist 
av egen kraft grejade nytt kon-
trakt i trean.

– Det är mer lättnad än 
glädje. Ett kval hade varit tufft. 
Vi har varit pressade i slutet, 
men nu kan vi slappna av och 
ta ny sats. I de sista matcher-
na har de äldre spelarna klivit 
fram och tagit ett stort ansvar. 
Samtidigt måste vi ge Tomas 
Hvenfeldt allt beröm. Han 
hade allt att förlora när han 
gick in i det här. Han gav oss 
den nytändning vi behövde 
och pratade väldigt lite spel-

tekniska detaljer. Han sa bara 
åt oss att greja det här, ”hur det 
ser ut spelare ingen roll”, beto-
nade lagkapten Jonatan Hen-
riksson som gav nygamle trä-
naren en stor eloge.

Hvenfeldt tackade för hyll-
ningen, men var av en annan 
åsikt.

– Det är killarna som gör 
jobbet. De har visat stort hjärta 
på slutet och de var värda den 
här framgången.

På frågan om Hvenfeldt blir 
kvar som tränare även nästa 
säsong är svaret mer svävande.

– Mitt uppdrag är slutfört 
och jag väljer att inte kommen-
tera någonting om framtiden. 
Jag har lovat att vara med laget 
ett par veckor till, sen får vi se 
vad framtiden säger.

Andres Colombo slet som alla andra i den gulsvarta tröjan i den avslutande matchen mot 
Kärra/Klareberg. Kampen slutade förvisso mållös men det gjorde AIF till segrare ändå. Mållös glädje. Johan Elving, 

Peter Antonsson och Sebas-
tian Hällbäck jublade ikapp.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se


