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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Velebit – Ahlafors IF 1-1 (1-1)
Mål AIF: Martin Johansson. Match-
ens kurrar: Rikard Nylander 3, 
Andreas Skånberg 2, Ali El-Rafaei 1. 

Lilla Edet – Fässberg 2-1 (0-0)
Mål LEIF: Anton Granqvist, Martin 
Erlandsson.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Upphärad 2-1 
(0-0)
Mål L/N: Benny Pedersen, Tobias 
Johansson.

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda BTK – Trollhättans IF 
5-0 (3-0)
Mål SBTK: Svante Larson 2, Martin 
Svensson 2, Christian Rönkkö 1.
Matchens kurrar: Svante Larson 
3, Tobias Ottosson 2, Christian 
Rönkkö 1. 

International – Skepplanda 0-6 (0-2)
Mål SBTK: Svante Larson 2, Joakim 
Samuelsson, Mattias Johansson, 
Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Christian Rönkkö 
3, Joakim Samuelsson 2, Svante 
Larson 1.

Göta – Östadkulle 4-4 (3-1)
Mål GBK: Jesper Älvenholm 3, 
Joacim Lengroth.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Tuve 5-0 (2-0)
Mål ÄIK: Niklas Ahlbom 3, Simon 
Enyck och Markus Hedberg.
Matchens kurrar: Niklas Ahlbom 3, 
Simon Enyck 2, Axel Lindergren 1.

Division 6 D Göteborg
Lundby – Nol 2-0

Division 6 Alingsås
Alvhem – Borgstena 1-4 (0-2) 
Mål AIK: Jimmy Lidén.

Division 7 D Göteborg
Hermansby – Surte 1-3
Mål SIS: Fredrik Thelaus (str), Emil 
Norberg, Toni Pemaj.
Matchens kurrar: Fredik Thelaus 3, 
Andreas Werder 2, Haris Hadzic 1.

Bohus – Gothenburg Celtic 0-0

Division 2 V Götaland
Skepplanda – Norvalla 1-1 (0-1)
Mål SBTK: Amanda Errind.

Division 3 Västergötland S
IFK Ulricehamn – Lödöse/Nygård 3-2 

Division 4 A Göteborg
Ahlafors – Häcken 2-2 (2-1)
Mål AIF: Sofie Jigfelt, Madelene 
Lindberg.

Älvängens IK – GFF 7-1 (4-1)
Mål ÄIK: Jennie Hedberg 4, Mikaela 
Ögren 3.
Matchens kurrar: Jennie Hedberg 3, 
Sara Johansson 2, Mikaela Ögren 1.

GÖTEBORG. Ahlafors 
IF snodde med sig en 
poäng mot det förvän-
tade topplaget Velebit.

Hemmalaget lycka-
des inte dyrka upp det 
gulsvarta försvaret vid 
mer än ett tillfälle.

– Det är en poäng 
med mersmak, säger 
AIF-tränaren Lars-Gun-
nar Hermansson.

Det var en synnerligen belå-
ten gulsvart huvudcoach som 
lokaltidningen fick tag på 
efter den oavgjorda tillställ-
ningen på Velebit IP.

– Ja, hade någon sagt till 
mig innan att vi kommer att 
ta med oss en poäng hade 
jag varit jättenöjd, men som 
matchen utvecklade sig 
tycker jag nästan att vi borde 
ha tagit samtliga, säger Lars-
Gunnar Hermansson.

Skälet till det var naturligt-
vis att Velebit fick en man ut-
visad en bit in i andra halvlek.

- Innan det hade Velebit ett 
övertag på oss, men med en 
man mindre på plan jämnades 
matchen ut och det känns lite 
surt att vi inte kunde vinna, 
menar Hermansson.

Ahlafors IF tog ledning-
en i mitten av första halvlek 
efter ett fint anfall, där Ali El-
Rafaei frispelade Martin Jo-
hansson i straffområdet. AIF 
är också väldigt nära att göra 
2-0, men istället lyckas Vele-
bit kvittera före paussignalen 
genom ett distansskott rakt 
upp i krysset.

– Det kan mycket väl bli 
årets mål i den här serien. 
Det var helt otagbart, berät-
tar Hermansson.

Andra halvlek blev mållös, 
trots att båda lagen hade ett 
antal heta målchanser.

– De var väl ganska jämnt 
fördelade, men med tanke på 
att vi spelade med en man mer 
under en längre tid borde vi 
kanske till och med ha av-
gjort, säger Hermansson som 
nu har siktet inställt på Mel-
lerud som gästar Sjövallen på 
fredag.

– Jag ska försöka skapa mig 
en bättre bild av dem, men vi 
har ju alla sett att de varvar 
bra insatser med mindre lyck-
ade. De både vinner och för-
lorar stort. Förhoppningsvis 
kan vi fortsätta visa samma 
disciplin och hittills har kil-
larna gjort en enastående 
säsong. Jag är nöjd med allt 
under de sex inledande om-
gångarna förutom 30 minu-
ter mot Lilla Edet.

Lars-Gunnar Hermans-
son fick mönstra ett lag utan 
skadade och förkylde lagkap-
tenen Michel Berndtsson-
Gonzales. Istället fick Ali El-
Rafaei göra sin andra start för 
året och övertygade på nytt i 
anfallet.

– Jag är imponerad av hur 
han har kämpat sig in i laget 
och nu börjar han se riktigt 
vass ut. Kul att han fick med 
sig en målgivande passning 
också. Som vanligt vill jag 
också lyfta fram våra mitt-
backar Henrik Andersson 
och Rikard Nylander som 
på nytt var giganter på plan.
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Ali El-Rafaei gjorde sin andra match från start och överty-
gade på nytt. Den forne skyttekungen är på väg tillbaka på 
allvar.   Arkivbild: Per-Anders Klöversjö
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LILLA EDET. Lilla Edet 
har hittat vinnarspåret.

I lördags kom tredje 
raka fullpoängaren.

Fässbergs IF slogs 
tillbaka med 2-1 hemma 
på Ekaråsen.

Efter en mardrömslik inled-
ning på seriespelet och tre 
raka förluster har det nu vänt 
uppåt för Lilla Edets fotbolls-
grabbar. Vändningen kom i 
Göta älvdalsderbyt mot Ahla-
fors IF då de rödblå vände ett 
0-2-underläge till seger med 
4-2. Därefter har LEIF även 
lyckats besegra IFK Åmål 
borta och nu senast Fässberg.

– Vi har hittat rätt och vi 
har en helt annan trygghet 
ute på banan, säger tränaren 
Daniel Lennartsson.

Mot Fässberg fick publi-
ken se en mållös första halv-
lek. Den andra akten var 
bara tre minuter gammal när 
Anton Granqvist hittade 
rätt på Jonathan Gustafs-
sons fina högerinlägg.

Så långt var allt uppåt i 
hemmalägret. Problem upp-

stod dock när Rikard Vi-
kingsson fick sitt andra gula 
kort i den 62:a matchmi-
nuten. Bara några minuter 
senare kom nästa olycka när 
Niklas Tandrup såg till att 
kvittera på hörna.

– Vi drog oss inte tillbaka 
utan chansade på att få om-
ställningar. Precis så blev det. 
Fässberg blev bekväma och vi 
fick flera fina kontringsmöj-
ligheter, förklarar Daniel 
Lennartsson.

Segermålet kom i den 
78:e minuten. Martin Er-
landsson hittade rätt med 
ett skott utanför straffom-
rådet. Bollen tog en konstig 
skruv och letade sig in i nät-
maskorna via stolproten.

– Vi var verkligen nere i 
skorna efter storförlusten, 
5-1, i premiären mot Lärje/
Angered och det höll i sig 
ytterligare ett par matcher. 
Vändningen mot Ahlafors 
betydde mycket för oss. Kil-
larna har verkligen givit sitt 
yttersta på varje träning och 
nu har vi återfått självförtro-
endet. Nu blir det en utma-

ning att hålla i detta när vi 
möter bottenlaget Skärhamn 
på fredag, säger Lennartsson.

Positivt för LEIF är att 
mittfältaren Niclas Graff 
åter kör för fullt efter sin knä-
skada. Det kan bli come back 
redan i veckan.

– Han har skött sin rehab-
träning exemplariskt och med 
Niclas tillbaka ökar konkur-
rensen ytterligare, avslutar 
Daniel Lennartsson.

Meriterande poäng för AIFMeriterande poäng för AIF

Tredje raka för Lilla Edets IF
– Uddamålsvinst mot Fässberg
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Martin Erlandsson fixade segermålet när Lilla Edet tog 
tredje raka vinsten genom att hemmaslå Fässberg med 2-1 i 
lördags.   Arkivbild: Per-Anders Klöversjö


