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Division 3 NV Götaland

VS

IFK ÅMÅL
LÖRDAG 24 SEPTEMBER

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913! Alebornas

bostadsföretag
    Besök oss dygnet runt på: www.alebyggen.se

Matchvärdar

AHLAFORS IF

För andra matchen i rad lyck- ades Skepplanda vända ett till 

synes hopplöst underläge till 
seger. I förra omgången mot 
Trollhättans FK kunde ett 
decimerat hemmalag skicka 
in två bollar inom loppet 
av några minuter och vinna 
med 3-2. Historien skulle 

MÖLNDAL. Ahlafors IF 
får vänta med firandet 
av nytt division 3-
kontrakt.

Söndagens borta-
match mot Fässberg 
blev ingen höjdare från 
alelagets sida.

Tabelltvåan vann med 
klara 4-1 (2-0). 

Fyra insläppta mål i senaste 
hemmamatchen mot Lilla 
Edet och ytterligare fyra 
bollar i baken i söndagens 
bortamatch mot Fässbergs 
IF. Ahlafors IF får inte för-
svarsspelet att stämma just 
nu.

På Freja-
plan var ställ-
ningen 2-0 
redan efter 
tolv minuter. 
AIF:s uppförs-
backe skulle bli ännu bran-
tare när Michel Berndts-
son-Gonzales drog på sig 

sitt andra gula kort i den 
40:e minuten. Med en man 
mindre på banan fanns det 

ingen chans 
att vända det 
m å l m ä s s i g a 
underläget.

F ä s s b e r g 
avgjorde till-

ställningen i början av den 
andra halvleken när man 
gjorde 3-0 i matchminut 53. 

Gästernas reducering fixade 
Niclas Elving med ett par 
minuter kvar att spela.

Två omgångar återstår 
av division 3 Nordvästra 
Götaland. På lördag spelar 
Ahlafors sin sista hemma-
match för säsongen då IFK 
Åmål gästar Sjövallen.

JONAS ANDERSSON

När ÄIK skruvade upp tempot 
efter paus började också skot-
ten leta sig fram mot gäster-
nas målbur. Två projektiler 
från Patric Skånberg kom 
att avgöra resultatet. Före 
paus utjämnade Per Ingvars-

son till 1-1 efter hörna. 
Då Älvevis 

gräsplan inte 
var spelbar, gick 
matchen på 
Lekstorp jätte-
fina konstgräs. 

Älvängen trivdes alldeles ut-
märkt på detta underlag och 
enligt rapporter är det snart 
dags att sätta igång på Älve-
vis grusplan.

Det ungdomliga ÄIK blev 
något tillbakatryckta i början 
av den första och gästerna 

kunde också 
göra 0-1. Men 
sedan kom 
hemmalaget 
och ställde till 
bekymmer för 

Virgo som fick det mycket 
jobbigt i slutminuterna av 
den första.

Trots att några av de ordi-
narie saknades, kunde ÄIK ta 
sig ur nederlaget och vinna en 
mycket rättvis seger.

På höstprogrammet åter-
står tre matcher. De gäller 
först borta mot Tollered och 
sedan hemma mot Utbynäs 
för att sedan avsluta borta 
mot Romelanda. Efter det 
får man se vad ÄIK hamnar 
i tabellen.

Niclas Elving gjorde Ahlafors tröstmål i bortamötet med 
Fässberg.                                         Arkivbild: Allan Karlsson

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Älvängen – Virgo 3-1 (1-1)

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Fässberg – Ahlafors 3-1 (2-0)

AIF bortaföll mot Fässberg
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Buffen serveras på 
lördag från 14.00

  SJÄLVMÅLET...
PÅ VADBACKA

99:-Tacobuffé & dryck

SBTK Herr – Göta BK

Division 5 Västergötland V

Lör 24 sept kl 15.00

Kom och stötta SBTK i guldjakten!

Hoppet lever för ÄIK
– Stark andra halvlek gav 3-1-vinst

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

Tvåmålsskytten Patric Skån-
berg.

Uträknat SBTK vände och vann
upprepa sig i Sollebrunn.

I mötet med SAIK sak-
nade Skepplanda sitt ordi-
narie mittbackspar Mikael 
Maliniemi/Niclas Hylan-
der som båda var avstängda. 
Skyttekungen Chris-
tian ”Figge” Rönkkö var 
också ett osäkert kort, men 
bestämde sig för spel efter 
uppvärmningen.

– Jag har varit förkyld och 
haft feber. Egentligen borde 
jag ha avstått, men i det här 
skedet av serien vill man 
ogärna missa någon match, 
säger ”Figge” som kom att 
spela en avgörande roll på 
Nya Bjärkevi.

Guldjagande Skepplanda 
fick en mardrömsinledning 
med baklängesmål efter tolv 
minuters spel. Målet blev en 
väckarklocka och SBTK tog 
över initiativet utan att för 
den sakens skulle skapa några 
riktigt heta chanser.

Efter pausvilan blev emel-
lertid trycket konstant mot 
hemmakassen. Publiken vän-
tade på 1-1 när Sollebrunn 
stack upp i en kontring efter 
tio minuters spel. 2-0 var ett 
faktum och tillresta SBTK-
supportrar suckade uppgivet.

Christian Rönkkö kom 
att ge gästerna nytt hopp när 
han reducerade till 2-1 på ett 
mäktigt långskott i den 66:e 
minuten. Kvitteringsjakten 
blev sedan total, men tiden 
såg ut att rinna iväg. Klockan 
hade gått över 80 minuter när 
”Figge” slog till med kvällens 
andra fullträff och 2-2. 

Slutminuterna 
blev dramatiska. 
Domaren visade 
för fyra tilläggs-
minuter och i de 
sista skälvande 
sekunderna kom avgörandet. 
Daniel Larsons passning 
letade sig fram till Linus 
Carlsson, som i vänsteryt-
terposition mötte direkt med 
vänsterfoten.

– En obeskrivligt skön 
känsla att se bollen gå i mål, 
förklarade matchhjälten som 
jublade ikapp tillsammans 
med segerrusiga lagkamrater.

Med tanke på att Väners-
borgs FK vann sin borta-
match mot Säven/Hol 
(3-1) så är läget oförändrat 
i toppen. VFK leder serien 
en poäng för SBTK med två 
omgångar kvar att spela.

– Jag har sagt det förut 

och säger det igen. Vi tar en 
match i taget och nu är det 
fullt fokus inför lördagen då 
det väntar Götaälvdalsderby 
hemma mot Göta. Jag är 
imponerad av killarna som 
har visat en enorm karaktär 
i de två senaste matcherna 
och vänt underlägen i slut-
skedet. Det är starkt gjort 
och nu hoppas jag att vi kan 
dra nytta av den energin 
på lördag, avslutar SBTK:s 
assisterande tränare Jimmy 
Johansson.

GRÅBO. Så länge det finns liv, så finns det hopp.
Det gamla talesättet kom verkligen till pass då 

ÄIK efter en storstilad insats skrällde och vann 
över Virgo med 3-1.

Matchen spelades på Lekstorps konstgräsplan i 
Gråbo.

SOLLEBRUNN. En ny mirakulös vändning.
Efter stor dramatik vann Skepplanda BTK mot 

Sollebrunns AIK.
Linus Carlsson prickade in segermålet när 

klockan visade 93.42.

SBTK:s matchhjälte Linus 
Carlsson.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Sollebrunn – Skepplanda 2-3 (1-0) A
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