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VM nästa. För två veckor sedan kammade Camilla Ahlberg och sonen 
Jimmy Aronson från Ale Jennylunds ridklubb hem SM-silver i körning 
med parhäst i Tjolöholm. Två veckor tidigare tog hon och dottern Frida 
Aronson individuellt brons i Nordiska Mästerskapet i Starum, Norge, där 
det också blev lagguld för Sverige. 

Nu vill de fortsätta att utvecklas och målet är att ställa upp i VM nästa år.

Text: Johanna Roos

Nu väntar VM-hoppning

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors – Lilla Edet 2-4 (2-3)
Mål AIF: Ali El-refaei, Peter Antons-
son. LEIF: Marcus Olsson 2, Martin 
Erlandsson, Marcus Tersing.
Matchens kurrar: Henrik Andersson 
3, Johan Elving 2, Niclas Elving 1.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Vänersborgs IF 
0-7 (0-3)

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Trollhättans FK 
3-2 (1-2)
Mål SBTK: Linus Carlsson, Daniel 
Larson, Svante Larson.
Matchens kurrar: Svante Larson 
3, Danny Eriksson 2, Linus Carlsson 1.

Division 5 A Göteborg
Tuve – Älvängen 3-4
Mål ÄIK: Simon Enyck 3, Rahel Faraj. 
Matchens kurrar: Johan Parinder 3, 
Simon Enyck 2, Patric Skånberg 1.

Division 6 Alingsås
Friscopojkarna – Alvhem 3-5 (1-3)
Mål AIK: Martin Stensson 2, Stig 
Persson, Robert Secrett, Tomas 
Nilsson.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Bosna 2-0 (0-0)
Komarken – Nol 1-0 (1-0)

Division 2 V Götaland, damer
Husqvarna – Skepplanda 9-1 (5-0)
Mål SBTK: Josefine Claesson.

Division 3 Västergötland S
Lödöse/Nygård – Sollebrunn 3-1 
(2-0)
Mål L/N: Evelina Löfström 2, 
Johanna Forsberg. 

Division 4 A Göteborg
Ahlafors – Lindholmen 3-3 (2-1)
Mål AIF: Madelene Lindberg, Sophia 
Axelsson, Sandra Frånlund

Älvängen – Askim/V Frölunda 
2-5 (0-3)
Mål ÄIK: Jennie Hedberg, Tesa Enyck.
Matchens kurrar: Tesa Enyck 3, Anki 
Olsson 2, Jennie Hedberg 1.

ALAFORS. Historien 
upprepade sig.

För andra gången det 
här året kunde Lilla 
Edets IF vinna mot 
Ahlafors IF.

Segersiffrorna blev 
desamma som på Ekar-
åsen i våras.

Ahlafors IF fick ånyo upple-
va en 4-2-förlust i Göta älv-
dalsderbyt mot Lilla Edets IF. 
Gästerna visade störst vilja på 
regntunga Sjövallen och trots 
underläge vid två tillfällen 
kunde röd-
blått gå seg-
rande ur stri-
den.

– Jag är oer-
hört nöjd med 
grabbarnas 
insats, att vi lyckas samla ihop 
oss och vinna med kniven på 
strupen. Vi har haft en fantas-
tiskt bra träningsvecka, den 
bästa sedan i vintras, och jag 
kände att något var på gång. 
Intensiteten och fokuset har 
funnits där och det fanns bara 
en sak i spelarnas huvud idag, 
sade en mycket lättad LEIF-
tränare, Daniel Lennarts-
son, direkt efter slutsignalen.

Likt vårmötet var det 
Ahlafors som hamnade i ett 
målmässigt överläge. Efter 
13 minuter sprintade Niclas 

Elving runt på sin vänster-
kant och serverade Ali El-
refaei ett öppet läge och 1-0 
till AIF. 

Knappa halvtimmen var 
spelad när LEIF kvitterade. 
Emil Lundblads frispark 
nådde Martin Erlandssons 
panna vars välriktade nick gav 
Marcus Olsson öppet mål.

Slutet av den första halv-
leken utvecklade sig till rena 
målexplosionen. Hemmala-
get återtog kommandot när 
Peter Antonsson fick fritt 
fram att styra in Johan El-
vings känsliga frisparkslyft-

ning.
Banans 

främste aktör, 
Niclas Graff, 
låg sedan 
bakom gäster-
nas vändning. 

I den 43:e minuten frispela-
de han Martin Erlandsson, 
som med en lätt chipp, och 
med god hjälp av en hemma-
försvarare, lyckades få bollen 
i nät.

LEIF-jubel
Knappt hade 2-2 kommit 
upp på anslagstavlan förrän 
det var dags för nytt LEIF-
jubel. Återigen var det Graff 
som agerade framspelare. 
Den lille tekniske bolltrol-
laren vände ut och in på sin 
bevakning och skickade in 

ett inlägg där Marcus Olsson 
bara hade att buga in 2-3.

Den förväntade AIF-an-
stormningen efter pausvilan 
uteblev. När Marcus Olsson 
spelade snett-inåt-bakåt till 
anfallaren Marcus Tersing, 
som med ett direktskott sköt 
4-2 i den 61:a spelminuten, 
var det spiken i hemmakis-
tan. Det spelade ingen roll att 
Ahlafors tränare, Lars-Gun-
nar Hermansson, beordrade 
full offensiv och gick ner på 

en trebackslinje för att öka 
trycket i attackspelet. LEIF:s 
försvar stod pall och segern 
var aldrig hotad.

– Ledningsmålet före halv-
tidsvilan var oerhört skönt att 
få med sig. I den andra halv-
leken tycker jag att vi är star-
kare och bättre än Ahlafors, 
sammanfattade Daniel Len-
nartsson.

Underpresteras
Kollegan i AIF-lägret var 
av förståeliga skäl inte lika 
munter när han lämnade om-
klädningsrummet på Sjöval-
len. Blicken talade sitt tydli-
ga språk.

– Vi saknar öknar ödmjuk-
het och det underpresteras på 
tre, fyra fötter. Det har man 
inte råd med, förklarade en 
besviken Lars-Gunnar Her-
mansson.

– Vi följer inte matchpla-
nen och det får konsekven-
ser för resultatet. När man 
fastnar för åttonde gången 
mellan mittplanen och sista 
tredjedelen är det kanske dags 
att lyssna och göra det man 
blir tillsagd.

Det är lätt att förstå AIF-
tränarens frustration. Miss-

tagen var i många fall hårre-
sande och den disciplin som 
gulsvart visade i 2-0-vinsten 
borta mot Warta senast var 
som bortblåst.

I nästa omgång har Ahla-
fors att möte tabelltvåan Fäss-
berg borta medan Lilla Edet 
tar sig an nästjumbon Väster 
på bortaplan. Att Väster be-
segrade Warta med 3-2 på 
söndagseftermiddagen fram-
kallade glädje hos båda Göta-
älvdalslagen. 

Favorit i repris för Lilla Edets IF
– Ny 4-2-vinst mot Ahlafors
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Det var Lilla Edet som hade anledning att jubla på Sjövallen i lördags. Gästerna vann även 
årets andra Götaälvdalsderby mot Ahlafors med 4-2.

Säkert grepp om händelserna hade målvakten Tom Christiansen och övrig Lilla Edet-spelare 
under den andra halvleken. Ahlafors lyckades inte få till det på den sista tredjedelen.
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Nödinge SK Handboll
hälsar alla välkomna till en ny 
säsong med handboll i Nödinge

Alla lagen har börjat träna och du som vill 
prova på handboll är välkommen till Nödinge 
sporthall. För respektive lags träningstid se 

www.laget.se/nodingesk

Handbollsskolan för barn födda -04 börjar 
lördagen den 17 september, kl 11.00-12.00

i Nödinge Sporthall.
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