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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Melleruds IF 3-2 
(1-1)
Mål AIF: Ali El-Rafaei 2, Pontus Otter. 
Matchens kurrar: Ali El-Rafaei 3, 
Henrik Andersson 2, Rikard Nylan-
der 1. 

Division 3 Nv Götaland
Lilla Edet – Skärhamn 1-1 (0-0)
Mål LEIF: Marcus Tersing.

Division 4 Västergötland V
Vänersborgs IF – Lödöse/Nygård 
2-0 (1-0)

Division 5 A Göteborg
Virgo – Älvängen 2-0 (0-0)
Matchens kurrar: Mattias Karlsson 
3, Jakob Salenius 2, Viktor Fredriks-
son 1.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Lundby 0-1
Komarken – Nödinge 1-2 (0-2)
Mål NSK: Vladan Jovanovic, Rasmus 
Ekström. 

Nol – Hålta 3-0 (1-0)
Mål: Michael Hintze 3.

Division 6 Alingsås
Od – Alvhem 2-2 (2-0)
Mål AIK: Mattias Hansson, Jimmy 
Lidén.

Division 7 D Göteborg
Surte IS FK – Färjenäs 1-3 (0-2)
Mål SIS: Fredrik Thelaus (str).
Matchens kurrar: Haris Hadzic 3, 
Mathias Berner 2, Fredrik Thelaus 1.

FC Sparta – Bohus 0-4 (0-3)
Mål: Mikael Gannve 2, Oscar Jöns-
son, Simon Kontio.

DM Västergötland, åttondelsfinal
Skepplanda – Mariedal 3-2 (2-2)
Mål SBTK: Niclas Hylander, Svante 
Larson, Tobias Ottosson.

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

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – Byttorp 0-1 
(0-0)

Division 4 A Göteborg
Lindholmen – Älvängen 0-2 (0-1)
Mål: Jennie Hedberg, Mikaela Ögren.
Matchens kurrar: Jennie Hedberg 
3, Sara Johansson 2, Irina Rous-
sakoff 1.

Tors 2 juni kl 18.00
Gläntevi

Alvhem – 
Friscopojkarna

Lör 4 juni kl 14.00
Älvevi

Älvängen – Tollered

Mån 6 juni kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Mariebo

Mån 6 juni kl 18.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sollebrunn

FOTBOLL I ALE

ALAFORS. En skytte-
kung är tillbaka.

Ali El-Rafaei slog 
till två gånger om när 
Ahlafors IF vände och 
vann mot Melleruds IF.

– Ett av karriärens 
skönaste mål, säger 
matchhjälten om avgö-
randet i slutminuten.

En ny storartad och discipli-
nerad insats gjorde Sjövallen 
på nytt till en ointaglig borg. 
Gästerna kämpade tappert, 
men faktum är att Ahlafors 
IF skapade flest kvalificerade 
målchanser och förtjänade de-
finitivt samtliga poäng.

Det började förvisso med 
en situation som hemmakee-
pern, Andreas Skånberg, lär 
ha drömt mardrömmar om ef-
teråt.

– Frågar du honom så 
tror jag han 
kommer 
att svara att 
han stannar 
kvar i målet 
nästa gång 
det kommer 
en liknande boll. Det var en 
felbedömning och normalt 
nickar man inte mål från det 
avståndet. Nu har Andreas råd 
med den här typen av misstag 
för han är normalt sett helt 
felfri och räddar oss ofta i svåra 
situationer. Han kompensera-
de sitt misstag redan i den här 
matchen, säger AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermansson 
om situationen som chockade 
hemmapubliken efter blott tre 
minuter.

Ahlafors ryckte snabbt upp 
sig och motgången bekom inte 
de gulsvarta. Laget radade upp 
fyra kvalificerade målchanser, 
varav anfallaren Ali El-Rafaei 
var inblandad i de två hetas-
te. Hans tredje möjlighet tog 
han vara på. Kvitteringen satt 
stenhårt i bortre gaveln.

Efter paus tog Mellerud 
på nytt ledningen, men Lars-
Gunnar Hermansson låter 
ärlig när han säger att någon 
oro kände han inte.

Konsekventa
– Vi spelade bra och var kon-
sekventa i vårt agerande. Till 
sist brukar de ge utdelning 
och så gjorde det även denna 
gång. Martin Johansson 
fick ett bra läge, men avslu-
tet letade sig inte in i maskor-
na. Mellerudförsvaret fick inte 
undan bollen bättre än att den 
hamnade hos högerbacken 
Pontus Otter som följt med 
upp i anfallet. Stramaren är 
hårt slagen efter backen. 2-2 
tio minuter före slutsignalen.

– Det var otroligt skönt 
och rättvist. Vi gav omgåen-
de order om att gå för samtli-
ga poäng. Kul när sådant lönar 

sig, menar 
Lars-Gunnar 
Hermansson 
som fick se 
Ali El-Rafaei 
bli match-
hjälte.

– Han höll sig framme på 
rätt plats vid rätt tidpunkt och 
det är ju det som kännetecknar 
en måltjuv.

Inlägget i den sista ordi-
narie spelminuten kom från 
höger och inbytte Sebastian 
Hällbäck vann en tuff duell i 
straffområdet. Bollen hamna-
de framför fötterna på Ali som 
nöp in 3-2-målet.

– Jag kommer faktiskt inte 
ihåg exakt vad som hände, 
plötsligt låg bollen bara fri och 
det var bara att trycka dit den. 
En sjukt skön känsla och målet 
är med på min topp-tre-lista i 
karriären, säger Ali El-Rafaei.

Han värvades från Älväng-
en till Ahlafors inför förra sä-
songen. I ÄIK var han firad 
skyttekung fast i lägre divi-
sioner. Anpassningen till det 

högre tempot och de tuffare 
tagen har tagit tid. Nu vet han 
vad som krävs.

– Det är stenhård träning 
som gäller. Jag fick inte riktigt 
chansen i fjol, bland annat be-
rodde det på skador. I vintras 
bestämde jag mig för att försö-
ka komma tillbaka. Förutom 
träning med laget har det varit 
många pass på gymmet och jag 
känner fortfarande att jag har 
en bit kvar till den absoluta 
toppformen, berättar Ali som 
också tror sig veta vad som gör 
AIF så svårslaget i år.

L-G lär ut
– Sammanhållningen och 
lagmoralen är helt grym. Vi 
jobbar för varandra över hela 
plan, det är det få lag som gör. 
Jag tror vi kan bli en obehag-
lig överraskning för många 
lag i serien. L-G har lärt oss 
så otroligt mycket på kort 
tid. Alla spelare i truppen har 
höjt sig och även om man inte 
spelar känner man förtroende.

Tränare Hermansson 
menar att det är Ahlafors nog-
grannhet och disciplin som 
gör att de är svårslagna. Med 
en skyttekung i gryende stor-
form är optimismen på topp.

–  Ali har gjort en fantastisk 
resa och verkligen kämpat sig 
tillbaka in i laget. Nu tar vi oss 
an IFK Trollhättan borta på 
fredag. Det känns skönt att vi 
har skaffat oss lite fastare mark 
under fötterna, men vi måste 
fortsätta vara fokuserade i 90 
minuter och även om vi ligger 
fyra i serien just nu är det bara 
tre poäng ner till kvalplatsen.

En skyttekung är tillbaka
– Ali El Rafaei avgjorde dramat mot Mellerud

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tillbaka på allvar. Ali El-Rafaei gör sin andra säsong i den gulsvarta tröjan. Han har fått kämpa för en ordinarie plats och i lördags tackade han för förtroen-
det med att göra två mål. Det sista avgjorde matchen mot Mellerud.

Pontus Otter visade inga krämpor dagen efter studenten.
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FORSVALLEN
Måndag 6 juni

Skepplanda - Mariebo

Dam div 2, västra 

Kl: 14.00

Skepplanda - Sollebrunn

Herr div 5, västra 

Kl: 18.00


