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AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

MELLERUDS IF
FREDAG 27 MAJ

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

SKEPPLANDA. Efter 
förra veckans käftsmäll 
mot Vänersborg visade 
Skepplanda plötsligt 
gryende storform.

11-0 på veckans två 
matcher gav plötsligt 
serieledning.

– Nu har prestations-
ångesten lagt sig och 
med den överlägset 
bästa truppen i serien 
ska vi hålla oss kvar 
i toppen, lovar seger-
organisatör Svante 
Larson, 36.

Det var ett minst sagt re-
vanschsuget SBTK som reste 
till Alingsås för att möta In-
ternational FF. Det stod tidigt 
klart att hemmalaget skulle få 
sota för Skepplandas förslut 
i den tidiga seriefinalen mot 
Vänersborg. Gästerna domi-
nerade tillställningen med ef-
tertryck och segersiffrorna 
skrevs till imponerande 6-0. 
Svante Larson målade två 
gånger om.

– Vi gör ingen toppmatch, 
men det behövdes inte heller. 
International var ett för klent 
motstånd, menar två tvåmåls-
skytten.

Tabelljumbon byttes i lör-
dags mot ett annat bottenlag. 

Trollhättans IF med bara en 
seger på seriens sex inledan-
de omgångar fick en svettig 
eftermiddag på Forsvallen. 
Skepplanda lät Tobias Ot-
tosson, 18, spela sina första 
90 minuter i A-lagströjan och 
även Emil Rydén, 16, fick 
göra debut i seniortröjan då 
han ersatte Svante Larson den 
sista kvarten.

– Jättekul att vi kan slussa 
in vår fram-
tid på detta 
sättet. Ot-
tosson spela-
de i rollen 
som defen-
siv mittfälta-
re och gjorde en felfri insats. 
Emil Rydén visade även han 
att steget till A-lagsfotboll är 
nära, säger tränare Jonas An-
dersson.

Matchen mot Trollhät-
tans IF förlöpte precis som 
önskat. Hemmalaget fick 
en tidig utdelning genom 
Martin Svensson, snyggt as-
sisterad av Christian Rönkkö. 
I 25:e spelminuten var det 
dags igen. Denna gång slog 
Martin Svensson till efter för-
arbete av Daniel Larson som 
äntligen var tillbaka från start 
i SBTK. Strax före pausvilan 
spikade Svante Larson igen 
matchen genom att slå in sin 

egen straffretur. I andra halv-
lek bjöd Skepplanda på lite 
propagandafotboll och borde 
egentligen ha gjort betydligt 
fler mål än vad som blev fallet.

– Vi fick igång passnings-
spelet och hittade fantasin 
i spelet. Bra att vi fick igång 
målskyttet igen, summerar 
Jonas Andersson.

Skepplanda som bara har 
en förlust på de sex inledande 

omgångar-
na har fram 
till lördagens 
match med 
all rätt inte 
varit nöjda 
med spelet. 

En rutinerad spelare som 
Svante Larson tror sig veta 
varför.

– Vi har ställt stora krav på 
oss själva och när vi inte har 
kunnat leva upp till dem har 
resultatet blivit prestations-
ångest. I träningsmatcher-
na spelade vi utan press och 
det passade oss bra. Nu har vi 
hittat tillbaka och fått mycket 
positiva kommentarer. Jag 
tror det kommer att släppa 
ännu mer.

Är ni i serieledning för att 
stanna?

– Givetvis ska vi vara med 
där framme när serien räknas 
samman och vi har en stor 

fördel mot de andra topp-
lagen. De spelar derbyn var 
och varannan match och det 
kostar dem poäng. Sen har vi 
överlägset bästa truppen och 
bredden i vår serie, vi klarar av 
sjukdomar, avstängningar och 
annat utan problem, svarar 
Svante Larson självsäkert.

Lagkapten Oscar Frii 
som brottas med ömmande 
ljumskar och halsont, spelade 
därför bara 35 minuter i lör-
dags, är inne på samma linje.

– Vi har en härligt stäm-

ning i gruppen och 11-0 på två 
matcher gör inte saken sämre. 
Serien är extremt konstig där 
till exempel Sollebrunn tvålar 
dit Östadkulle med 7-0 borta, 
så det känns som om allt kan 
hända. Självklart har vi som 
mål att behålla serieledning-
en så länge det går.

På onsdag är det match 
igen. Sjuntorps IF gästar 
Forsvallen. Det är ett aning-
en stukat motstånd som gul-
svart får ta emot. Sjuntorp in-
ledde med att ”bara” förlora 

med uddamålet mot toppla-
get Vänersborg och besegra-
de sedan Göta och Interna-
tionl FF. Där tog det roliga 
slut. Mot Trollhättans IF blev 
det förlust (3-1) och i fredags 
var Säven/Hol för svåra. Med 
andra ord tyder det mesta på 
att Skepplanda kommer att 
kunna behålla sin serieled-
ning ett tag till.

Serieledning för SBTK SBTK
– Elva mål på två matcher imponerar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lagkapten Oscar Frii har problem med både ljumskar och halsont, men kunde konstatera att 
Skepplanda trots bekymmer i truppen ändå vinner med 6-0 borta mot International och 5-0 
hemma mot Trollhättans IF. Det säger ju en hel del om SBTK 2011.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda BTK – Trollhättans IF 5-0 (3-0)
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FAIF 2011 
(Fotbollsutveckling med Ahlafors IF)

Du som är tjej eller kille och född mellan 1992 och 1998 har 
i sommar möjlighet att delta i FAIF (Fotbollsutveckling med 
Ahlafors IF). FAIF kommer gå av stapeln 1–5 augusti och din 
ålder avgör vilken grupp du hamnar i. Det kommer finnas 
plats för 30 deltagare i vardera grupp.

• Pass 1: 12.00-16.00, spelare födda mellan -96 och -98
• Pass 2: 17.00-21.00, spelare födda mellan -92 och -95

Deltagaravgiften är 300 kr och för det får du en veckas träning med 
Warren Green och minst en givande föreläsning under veckan. Warren 
Green är idag tränare för Ahlafors IF:s damlag, han jobbar också för IFK 
Göteborg samt har ett förflutet ibland annat Blackpool Football Club.

Vi kommer hålla till på Svenska Stenhus Arena/Sjövallen i Alafors. 
För att kunna genomföra träningspassen behöver du ha egen 
utrustning, vattenflaska och ett glatt humör.

Anmäler dig gör du genom att skicka ett mail till faif.aif@hotmail.com 
senast den 24 juni. I anmälan skriver du med namn, personnummer, 
kontaktuppgifter och eventuella allergier. Anmälan är bindande och det 
är först till kvarn som gäller. Betalningen görs när du fått platsbekräftelse 
via mail från faif.aif@hotmail.com. Betalningen ska ske senast den 
30 juni till Ahlafors IF:s bankgiro nummer 5437-5142, i betalningen 
skriver ni namn och personnummer.
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