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Tor 26 april kl 18.45
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Sandarna

Fre 27 april kl 18.45
Jennylund

Bohus – Backatorp

Lör 28 april kl 13.00
Surte IP

Surte – Hyppeln

Lör 28 april kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Bosna

Sön 29 april kl 16.00
Forsvallen

SBTK dam – Byttorp

Sön 29 april kl 17.00
Gläntevi

Alvhem – Säven/Hol

Tis 1 maj kl 16.00
Forsvallen

(DM)
Skepplanda – 

Trollh. FK

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – IFK Fjärås 0-3 (0-1)
Matchens kurrar AIF: Henrik Anders-
son 3, Martin Johansson 2, Pontus 
Otter 1.

Edet FK – IFK Åmål 1-3 (0-1)
Mål EFK: Martin Erlandsson.

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Färjenäs 2-1 (0-1)
Mål NIK: Filip Larsson 2.
Jonny Stenström 3, Filip Larsson 2, 
Charlie Nielsen 1.

Nödinge SK – Älvängens IK 1-1
Mål NSK: Rasmus Ekström. Mål ÄIK: 
Viktor Fredriksson. 
Matchens kurrar, NSK: Dennis Asp-
lund 3, Adej Hayek 2, Marcus Lars-
son 1. ÄIK: Viktor Fredriksson 3, 
David Forsman 2, Johan Wester 1.

Komarken – Surte 7-0 (4-0)

Division 4A Göteborg, damer
Älvängen – Ytterby 3-0 (2-0)
Mål: Tesa Enyck, Jennifer Arvidsson, 
Lina Karlsson.
Matchens kurrar: Elin Rautio 3, Anki 
Olsson 2, Linnea Rautio 1.

Division 5 Göteborg
Häcken – Ahlafors 1-5 (1-2)
Mål AIF: Sofie Jigfelt 2, Amanda 
Svensson, Cecilia Gustavsson, Emma 
Håkansson.

SKEPPLANDA BTK
VS 

TROLLHÄTTAN FK

Tisdag 1 maj 
kl 16.00
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 FORSVALLEN
DM HERR

ALAFORS. Hemmapre-
miären Svenska Sten-
hus Arena Sjövallen 
blev en mörk historia.

Ahlafors IF:s mannar 
hade en av sina sämsta 
dagar i modern tid.

IFK Fjärås tog en klar 
seger mot ett uddlöst 
hemmalag.

AIF-tränaren Lars-Gunnar 
Hermanson deklarerade 
före avspark att motståndar-
na får begå en stöld om de ska 
få med sig några poäng hem 
från Sjövallen. I så fall utför-
de gästande 
IFK Fjärås en 
av sina enk-
laste kupper 
någonsin. De 
både nollade 
Ahlafors IF och tog med sig 
samtliga poäng hem. 0-3 gick 
inte att snacka bort.

– Ärligt talat så skämdes 
jag. Vi gör vår sämsta insats 
sedan jag kom till klubben 
och bortsett tio minuter i 
andra halvlek underpresterar 
vi hela matchen. Det ska bli 
intressant att höra killarnas 
förklaring och jag lovar att 

lyssna mycket noga, mumla-
de en mycket besviken Lars-
Gunnar Hermansson.

Ahlafors saknade av någon 
anledning både energi och in-
ställning. När de väl erövrade 
bollen ville ingen behålla den. 
Passningsspelet var under all 
kritik, men framför allt fanns 
det sällan någon att passa. Rö-
relse utan boll lär stå på agen-
dan den kommande veckan. 
IFK Fjärås andades optimism 
från avspark och var hetare i 
varje situation.

Första målet kom efter 
hörna och nick-

ades ostört i 
mål bakom en 
maktlös An-
dreas Skån-
berg. AIF vas-
kade fram två 

hyfsade lägen efter en halv-
timme, men både Ali El-ra-
faeis och Erik Häggströms 
avslut avvärjdes utan besvär. 
Direkt efter pausvilan drygar 
Fjärås ut sin ledning till 2-0. 
Lars-Gunnar Hermansson 
gjorde då två byten för att 
försöka få fart på offensiven. 
Mohamad Abdulrazek och 
Marcus Waltilla fick kliva 

av till förmån för Pontus 
Otter och Martin Johans-
son. Det gav laget ny energi 
och Martin Johansson var 
riktigt pigg på högerkanten. 
Med kvarten kvar att spela 
fick AIF ett gyllene tillfälle att 
reducera. Frisparken på grän-
sen till straffområdet var väl-
riktad av Johan Elving, men 
målvakten gjorde en kanon-
räddning. Även Gustav Vi-
gelius fick en bra chans från 

nära håll. Det var ingen gul-
svart eftermiddag, det var en 
nattsvart dag. Istället för re-
ducering kontrade IFK Fjärås 
in trean.

– Trots 3-0-förlusten 
hävdar jag att det här är ett 
motstånd som vi ska vinna 
mot hemma, men det går inte 
utan vårt adelsmärke som är 
just inställning och offervilja. 

Det enda som gläder Lars-
Gunnar Hermansson för till-

fället är det faktum att kon-
kurrensen ökar ytterliga-
re i truppen, då Kajin Talat 
och  nu är spelklara, snart 
även mittbacken Bojan.

Närmast väntar borta-
match mot Kållered som för-
lorade med 6-0 i helgen mot 
serieledande Skoftebyn. Pre-
miären vann Kållered däre-
mot med 1-0 över Stenung-
sunds IF.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Fjärås stal enkelt poängen på Sjövallen

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – IFK Fjärås 0-3 (0-1)

– Ahlafors IF gick inte att kännna igenna igen

Mohamad Abdulrazek och hans gulsvarta hade det svårt mot IFK Fjärås.

NOL. Nol har fått bästa 
tänkbara start i divi-
sion 6 D Göteborg.

I lördags tog laget 
andra raka segern 
genom att vända 0-1 till 
seger.

– Ett steg i rätt rikt-
ning, men vi kan bättre, 
summerar noltränaren 
Peter Karlsson.

Filip Larsson blev tvåmåls-
skytt för Nol som fick spela 
sin första 
hemmamatch 
på Noläng-
ens grusplan. 
Gräsplanen 
är inte spel-
duglig för tillfället. Däremot 
var det gästande Färjenäs som 
tog ledningen i första halvlek. 
Sakta men säkert tog dock 
hemmalaget över. Slutresul-
tatet var odiskutabelt.

– Vi gör en bättre andra 
halvlek och borde ha avgjort 
matchen med ett tredje mål. 
Nu blev det nervöst i slutet 
och vi har tur som inte släp-
per in något i slutminuterna, 
berättar Peter Karlsson.

Han berömde också sina 
rutinerade nyförvärv, mitt-
fältaren Jonny Stenström 
och vänsterbacken Charlie 
Nielsen.

– De kommer att betyda 
mycket. Det 

blir en helt 
annan trygg-
het i laget när 
de är på plan.

På lördag 
väntar seriele-

dande FC Komarken på bort-
aplan. Då ges en första rejäl 
värdemätare på var Nol IK 
upplaga 2012 egentligen står.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol vände och vann

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol IK – Färjenäs 2-1 (0-1)

NÖDINGE. Ett ihål-
lande regn förstörde 
alla ansatser till ordnat 
spel i söndagskvällens 
derby mellan Nödinge 
SK och Älvängens IK 
på Vimmervi.

Dessutom borde de 
agerande varit utrus-
tade med pannlampor 
då det inte var lätt 
att urskilja spelarna i 
mörkret. 

1-1 slutade matchen 
efter ett sent kvitte-
ringsmål av gästerna.

Hemmalaget hade de flesta 
tillbuden före paus. Flera far-
ligheter vaskades fram, men 
de flesta skotten satte ÄIK-
målvakten Johan Wester 
stopp för. Men minuten 
före pausvilan tog NSK led-
ningen då Rasmus Ekström 
hittade rätt utan chans för 
ÄIK-keepern.

Efter paus blev det bättre 
fart på Älvängens framstö-
tar och hade inte Marcus 
Larsson varit i kanonform 
mellan stolparna hade troli-
gen gästerna fått utdelning. 
Till slut kom ändå Älvängens 

kvittering. Det var Viktor 
Fredrikssons fina nick på 
inhoppande Peter "Erra" 
Erikssons perfekta frispark 
som gav utdelning.

ALLAN LARSON

Oavgjort derby på Vimmervi

Mycket folk framför NSK-buren, men duktige Marcus Lars-
son höll tätt denna gång. 1-1 slutade derbyt mellan Nödinge 
SK och Älvängens IK.

SKÖVDE. Skövde basketcup 
är en etablerad turnering i 
sporten.

I år deltog 145 lag och 
totalt 3000 spelare.

Ale Basket tog hem poka-
len i klassen för flickor 
födda 1999.
– En fantastisk insats av laget och 
väldigt roligt för hela klubben. Änt-
ligen en stor framgång , utbrister 
eldsjälen Lennart Blomster som 
upplevde finalsegern på plats i 
Skövde Arena.

Det finns definitivt skäl att vara 
nöjd. Skövde basketcup lockar lag 
från hela Sverige och dessutom från 
Norge och Danmark. I år spände 
turneringen över lag födda 00-94. 
Ale Basket deltog med tre lag. 

Pojkar 99 vann en match och glad-
des över det. Klubbens 16-åringar 
tog sig till B-slutspelet och nådde 
där finalen som dock gick förlorad.

Bäst gick det för flickor födda 
-99. I gruppspelet vann laget båda 
sina matcher, dels genom att bese-
gra Onsala Pirates dels norska laget 
Böler Basket. Även i den följande 
kvartsfinalen väntade norskt mot-
stånd. Ammerud Basket lyckades 
dock bara göra 14 poäng, vilket inte 
räckte mot Ale Baskets 38. I semi-
finalen väntade Arvika Basket. Här 
var Ale ännu bättre och vann med 
klara 49-12. Söndagens final spela-
des mot BK Marbo.

– Vi var helt överlägsna och 
vann med 52-15. Det här laget har 
så mycket talang att vi redan läng-
tar till nästa turnering. Det är väl-

digt roligt att se dem spela och i maj 
väntar, konstaterar Lennart Bloms-
ter nöjt efter cupsegern.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Cupseger för Ale Basket i Skövde

I laget spelar: Estefania Valdivia, 
Alexandra Söderlind, Marielle Me-
lander, Louise Svensson, Emma 
Olsson, Ebba Olsson, Sara Lilje-
blad, Matilda Olsson, Ida Slett-
vold, Linda Karlsson och Rebec-
ca Charlesson som fick pris som 
bästa spelare. Coach och tränare 
är Niklas Svensson.
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GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar


