
UDDEVALLA. Ahlafors 
IF behöver ett trend-
brott.

Bara en poäng på tre 
matcher.

– Vi har mött seriens 
i särklass bästa lag och 
gjort det bra, säger lag-
kapten Michel Berndts-
son-Gonzales.

Det blev som väntat ytterst 

svårt borta mot IFK Udde-
valla. Platsgräset och ett 
tidigt ledning-
mål gjorde det 
inte lättare för 
gulsvart. När 
sedan Rasmus 
Johansson fick 
sitt andra gula 
kort och visades av plan var 
matchen körd.

– Vi skapar inte särskilt 

många egna målchanser 
och är aldrig nära att rubba 

dem. Nu 
har vi Väster 
hemma på 
onsdag och 
då gäller det 
att ta poäng 
igen, menar 

Michel Berndtsson-Gonza-
les.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Låt oss inspirera dig med att fortsätta 
träna under hela sommaren

Träna så mycket du vill hela våren och sommaren 

för endast fjorton kronor per dag tom 15/8. 

Betalas kontant från det datum du börjar träna. 

Erbjudandet gäller tom 30/6-11

Vi har öppet som vanligt hela sommaren för att kunna 

ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas

14:-dag

**

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Träna, sola och bada hel sommaren!

Chansa inte på att det blir bra väder, 

hos oss är det alltid 100% sol.

ger dig allt för endast

i månanden under hela sommaren *
* Sommarmånaderna betalas kontant, där efter från 31/8, 
349:-/mån med 24 månaders trygghetsavtal eller 449:-/mån 
med 12 månaders basavtal 
Erbjudandet gäller tom 31/7-11
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*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

 **Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

IF VÄSTER
ONSDAG 22 JUNI

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

ANGERED. Trots den tuffa 
vinden och 30 grader varmt, 
blev det fantastiska resultat 
av Tingbergs AIS. Sara 
Kuutti, 15 år, började med 
att ta nytt klubbrekord i 
spjut med 33.28 meter och 
placerade sig som tvåa. Sara 
har sjätte längsta kastet i 
Sverige i år.

Emma Kuutti, 13, år 
stötte kula och kom tvåa 
med 8.57. Sedan sprang 
Emma ett bra disponerat 
lopp på 600 meter och 
spurtade om sina konkur-
renter på upploppet. Nytt 

klubbrekord på 1.50.81 och 
näst bästa resultatet i Sverige 
i år.

Anna Kuutti, 12 år, 

gjorde ett bra lopp på 600 
meter och slutade trea med 
nya personrekordet 2.12.36.

❐❐❐

Fyra medaljer för Tingbergs AIS i Angeredspelen

Sara, Emma och Anna Kuutti från Tingbergs AIS svarade 
alla för fina insatser när Angeredsspelen avgjordes.

SBTK:s damer föll igen
- Nu krävs mirakel för att undvika degradering
SKEPPLANDA. Det skall 
till ett mirakel för att 
rädda Skepplandas 
damer undan degrade-
ring.

Laget är ohjälpligt 
sist i division 2 V Göta-
land.

I lördags förlorade 
SBTK hemma mot Qvi-
ding FIF med 2-4 (0-1).

Med halva serien spelad 
är Skepplanda jumbo med 
endast en inspelad poäng 
på nio matcher. Det är tolv 
poäng upp till strecket och 
frågan är om inte loppet 
redan är kört.

– Visst ser det tungt ut, 
men vi ska inte ge upp, för-
säkrar tränaren Christian 
Andersson.

Mot toppmatat Qviding 
FIF kämpade hemmalaget 
tappert, precis på samma sätt 
som man gjort tidigare under 
säsongen. Underläget, 0-1 i 
halvlek, utjämnades av Anna 
Persson i den 51:a matchmi-
nuten. 

Glädjen blev dock kortva-
rig och inom loppet av fem 
minuter var ställningen 1-3. 
Det blev inga poäng den här 
gången heller. Det hjälpte 
föga att Michaela Berndts-
son reducerade till 2-3. Slut-

resultatet fastställde Moa Jarl 
i den 70:e minuten.

– Tjejerna ska ha beröm 
för sin fina inställning. De 
sliter verkligen, men vi 
räcker inte riktigt till. Trup-
pen är tunn och vi är sårbara 
för skador och avstängningar, 
säger Christian Andersson.

Förhoppningsvis kan 
SBTK:s damer slicka såren 
under sommarledighe-
ten och komma laddade när 
serien vänder den 5 augusti. 
Det krävs en rekordhöst av de 
gulsvarta tjejerna för att und-
vika nedflyttning till division 
3 nästa säsong.

JONAS ANDERSSON

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

Rasmus Johansson hamnade i domarens blick-Rasmus Johansson hamnade i domarens blick-
fång och fick två gula kort. Det betydde rött fång och fick två gula kort. Det betydde rött 
och att den skicklige mittfältaren missar nyck-och att den skicklige mittfältaren missar nyck-
elmatchen mot Väster på Sjövallen nu på elmatchen mot Väster på Sjövallen nu på 
onsdag. Arkivbild: Allan Karlssononsdag. Arkivbild: Allan Karlsson

Serieledarna 
klassen bättre
– Ny förlust för Ahlafors IF


