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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Fässberg – Lilla Edet 5-4 (3-3)
Mål LEIF: Marcus Tersing 3, Niclas 
Graff.

Ahlafors – Velebit 1-2 (0-0)
Mål AIF: Niclas Elving.
Matchens kurrar: Niclas Elving 3, 
Johan Elving 2, Mohamad Abdul-
razek 1.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Bergum 2-5 (1-1)
Mål ÄIK: Mattias Ögren och Patric 
Skånberg (straff).
Matchens kurrar: Mattias Ögren 3, 
Martin Johansson 2, Patric Skån-
berg 1.

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

Division 5 Västergötland V
Trollhättans IF – Skepplanda 1-9 
(0-3)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 3, Johan 
Andersson, Danny Eriksson, Niclas 
Hylander, Daniel Larson, Mattias 
Johansson, Edwin Modin.
Matchens kurrar: Christian Rönkkö 
3, Danny Eriksson 2, Daniel Larson 1.

Division 6 Alingsås
Borgstena – Alvhem 3-2 (2-1)
Mål AIK: Emanuel Stensson 2.

Alvhem – Töllsjö 0-8 (0-3)

Division 6 D Göteborg
Nol – Bosna 6-1 (2-0)
Mål NIK: Hadi Namro 2, Michael 
Hintze, Hardi Kalkali, Boban Ilic, 
Johan Alemyr.

Nödinge – Hyppeln 5-0 (2-0)

Division 7 D Göteborg
Bohus – Backatorp 1-0 (0-0)

Surte – Gothenburg Celtic 3-3 
(1-3)
Mål SIS: John Landstedt, Andreas 
Werder, Sefedin Harbas.

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

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – IFK Ulricehamn 
2-6 (1-3)
Mål LN: Gabriella Jonasson, Olivia 
Bengtsson.

Division 4 A Göteborg
Älvängen – Lindholmen 0-0
Matchens kurrar: Linda Klevéus 3, 
Emelie Johansson 2, Ulrika Saaranen 1.

Alla hälsas 

välkomna!

Lördag 3 september kl: 10-13 
Grusplanen, Nolängen IP
Pris: 50 kronor per bil
Anmälan via: nolik@hotmail.se

Nol IK bjuder in till
BAGAGELUCKELOPPIS

 SURTE. Då vädrets makter 
var med Ale Trial Klubb förra 
lördagen med regn dagen 
före tävlingen, blev banorna 
som banläggarna lagt, leriga 
och svårframkomliga.

– Det tycker de flesta tri-
alförare är kul, förklarar Joar 
Bergman, tävlingsledare för 
den sjätte deltävlingen i Väst 
Trial deltävling sex på Kleve-
bergsbanan i Surte.

Det kom 54 startande med 
en ålder från 8 år upp till 75 
år. De flesta var positiva till 
arrangemanget. Då Väst-
trial är en MHF Ungdom-

stävling gjordes även ett så 
kallat elitspår utanför tävlan, 
då det brukar komma förare 
som gillar att pressa sig ytter-
ligare. En av dessa var Kungs-
backas Eddie Karlsson som 
numera etablerar sig som en 
av Sveriges bästa, med in-
ternationella meriter i baga-
get. Han vann sin klass med 
endast en prick, det vill säga 
satte ner foten en enda gång 
på tre varv med åtta banor.

Hemmaförarna gjorde fint 
ifrån sig och placerade sig bra 
i sina respektive klasser, som 
är uppdelade efter kubik på 

motorcykeln samt ålder.
Banchef för arrangemang-

et på Klevebergsbanan var 
Peter Alfredsson.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Bröderna 
Johan och Niclas 
Elving fixade 1-0.

Tvåan hängde i luften, 
men ribba och stolpe 
räddade Velebit.

Till sist straffades 
Ahlafors för sin inef-
fektivitet och gästerna 
vände – och vann.

Det rådde mycket svåra 
förhållanden när Ahlafors 
IF tog emot Velebit på en 
sjöblöt Sjövallen – Svenska 
Stenhus Arena. Den första 
halvleken resulterade inte 
i särskilt 
mycket av 
konstruktivt 
värde. Det 
blev roli-
gare efter 
paus. Redan 
efter fem minuter fick AIF 
en frispark till höger på 
Velebits planhalva. Johan 
Elving måttade ett perfekt 
inlägg på den främre ytan 
där storebror Niclas mötte 
med pannan. Lednings-
målet skulle visa sig vara 
välförtjänt. AIF tog nu över 
händelserna och radade 
upp chanser, främst genom 
hemvändaren Niclas Elving. 
Hans chipp i kryssribban 
hade med stor sannolikhet 
dödat matchen.

– Ja, den var värd ett bättre 
öde. Sen har ju Peter An-
tonsson en fin nick i ribban 

och vi har ett bra läge på re-
turen, men de får en fot emel-
lan. Det var surt att vi inte fick 
in 2-0, säger Niclas Elving.

Matchen kom att avgöras 
under en händelserik sista 
kvart. Inbytte mittfältaren 
Anders Lundsten gick in 
stenhårt i en duell på mitt-
plan. Dessvärre kom han 
något sent och Velebitspela-
ren var försvarslös. Utmärk-
te domaren Per Rehnlund 
behövde inte tveka. Det röda 
kortet var befogat, om ändå 
olyckligt för Ahlafors. Kraf-
terna började tryta i hemma-
laget. Gästerna tog över och 

vann fram-
för allt spelet 
i luftrummet. 
Ivica Skiljo 
med förflu-
tet som all-
svensk spelare 

i Häcken visade klassen och 
nickade in 1-1 tio minuter 
före slutsignalen. Målet gav 
Velebit vittring på mer. Det 
tog dessvärre inte mer än 
ett par minuter innan Hade 
Hamzeh forcerade in 2-1 
från nära håll.

– De var starkare än oss i 
slutet. Vi sjönk för djupt och 
orkade inte stå upp sista kvar-
ten, men det är ingen kata-
strof att förlora mot just Ve-
lebit. Det är ett riktigt bra lag, 
menar Niclas Elving.

Resultatet ökar dramati-
ken i serien. Ahlafors möter 
nu jagande Warta borta på 

lördag. En nyckelmatch hu-
ruvida de gulsvarta ska få fast 
mark under fötterna eller 
blanda sig i kvalstriden på 
allvar.

– Det är den här typen 
av matcher som är roliga att 

spela. Jag hoppas vi kan dra 
fördel av att det är Warta som 
har pressen på sig. Vi kommer 
att ligga före dem oavsett hur 
matchen slutar. Vinner vi 
vågar jag nästan påstå att vi är 
klara, avslutar Niclas Elving.

Lerigt och svårframkomligt på Klevebergsbanan
– Sjätte deltävlingen i Väst Trial

Oskar Alfredsson, Ale TK.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Klockrent! Niclas Elving möter brorsan Johans suveräna inlägg på den fria ytan. 1-0-målet 
var dagens delikatess, men tyvärr räckte det inte ens till poäng.

Klockrent – men ändå inte
– Ahlafors förlorade matchen de ägdetchen de ägde

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Velebit 1-2 (0-0)

TROLLHÄTTAN. SBTK:s 
enorma målfabrikation 
fortsätter.

Förra helgen avfärda-
des International med 
9-1.

Exakt samma seger-
siffror blev det i lörda-
gens bortamatch mot 
Trollhättans IF.

Två lag gör upp om seriese-
gern i division 5 Västergöt-
land Västra. Det är fördel 
Vänersborgs FK, som har 

fyra poäng tillgodo på jagan-
de SBTK. Alelaget gör dock 
sitt yttersta för att hänga på i 
guldracet. På 
de två senaste 
omgångarna 
har det blivit 
sex poäng 
och 18-2 i 
målskillnad. 
Dessvärre för gulsvarts del så 
vinner även Vänersborgs FK 
sina matcher, nu senast mot 
Sollebrunn.

– Vi tar en match i taget 
och koncentrerar oss fullt ut 

på våra egna matcher. Vi vill 
avsluta årets seriespel så bra 
det bara går, säger Skepp-

landas assis-
terande trä-
nare, Jimmy 
Johansson.

Mot Troll-
hättans IF 
såg det inled-

ningsvis lite darrigt ut. Hem-
malaget pressade på rejält 
under de första tio minuter-
na och Mattias Holmström 
tvingades till ett par högkva-
lificerade parader.

– Vi låg fel i positioner-
na och var inte alls på tårna, 
säger Johansson.

Johan Anderssons led-
ningsmål för SBTK i den 
16:e minuten var inte logiskt, 
men utgjorde samtidigt start-
skottet till en ordentlig upp-
ryckning från gästernas sida. 
Innan halvleken var över hade 
Christian Rönkkö gjort 2-0 
och Danny Eriksson 3-0.

– Efter paus spelade vi rik-
tigt bra fotboll och TIF krok-
nade allt eftersom tiden gick. 
Det var bud på tvåsiffrigt, be-

rättar Jimmy Johansson.
På fredag spelar Skepplanda 

borta mot Sjuntorps IF.
❐❐❐

Ny storvinst för Skepplanda BTK

Danny Eriksson var en av 
Skepplandas målskyttar.
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FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Trollhättans IF – Skepplanda 1-9 (0-3)

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI


