
KUNGÄLV. Nu vet även 
Nol hur det är att för-
lora.

Det förväntade topp-
laget FC Komarken var 
klassen bättre.

– Inget snack. De 
vann rättvist, vi tar 
dem hemma, sa nolträ-
naren Peter Karlsson.

Han avstod från möjligheten 
att försöka förklara bort ud-
damålsförlusten, kanske just 
på grund av att segern var i 
underkant.

– De var närmare 4-2 än 
vad vi var att kvittera. I prin-
cip var de bättre på varje po-
sition. Bra tempo och skickli-
ga passningsspelare. Inget att 
säga om, de vann rättvist, ana-
lyserade Peter Karlsson.

Hemmalaget tog led-
ningen med både 1-0 och 

2-0. De stod för en tydligare 
taktik och ett fyndigare spel. 
Komarken kommer garante-
rat att utmana om den den 
översta platsen i tabellen.

Inga ursäkter
– De är riktigt bra. Idag finns 
det inga ursäkter. Vi försöker, 
men räcker 
inte till. För-
hoppningsvis 
kan vi fort-
sätta utveckla 
våra unga spe-
lare och bjuda 
ännu tuffare motstånd när 
serien vänder. Vårt bekym-
mer är att vi sällan får spela 
samman ett lag. Det är alltid 
ett antal nya spelare, samti-
digt är det ändå kul att vi har 
en bred trupp och alltid kan 
ställa ett starkt lag på benen, 
funderade Karlsson.

Om FC Komarken var 

tufft, väntar ännu tuffare mot-
stånd i nästa runda. Till No-
längen kommer serieledande 
Säve på lördag. I helgen be-
segrade de Färjenäs med klara 
5-0, samma lag som Nol vann 
över med 2-1.

– Att Säve är bra visste vi 
redan på förhand. Nu gäller 

det att ladda 
och ta med oss 
allt positivt 
från de inle-
dande match-
erna. Komar-
ken är ett rik-

tigt bra lag, men faktum kvar-
står att de bara vann med ett 
mål. Jag är övertygad om att 
vi kan bjuda motstånd, sär-
skilt hemma, manade Karls-
son.

Några tillskott är inte att 
vänta till veckans match. 
Framför allt är det fjolårets 
skyttekung Mikael Hintze 
som nolarna väntar på.

KÅLLERED. Bara en 
poäng på de tre inle-
dande matcherna.

Ahlafors IF har fått 
en tung start i årets 
seriespel.

– Vinner vi bara 
hemma mot IFK Troll-
hättan på lördag så har 
vi lika många poäng 
som förra året vid 
samma tidpunkt. Det är 
ingen panik, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson. 

Förluten till trots var det en 
betydligt mer nöjd skeppare 
som lokaltidningen pratade 
med i söndags.

– Nu kände jag igen kil-
larna igen. Vi offrade oss för 
varandra och kämpade från 
första till sista minuten. Kål-
lered tog vara på några miss-

tag och vann på så vis rättvist. 
Vi hade ett antal klara mål-
chanser som vi inte utnyttja-
de, då blir det inga poäng i 
division tre, konstaterar Her-
mansson.

Kållered var revanschsug-
na efter 
6-0-förlusten 
senast mot 
Skoftebyn. 
1-0 i halvlek 
blev till slut 
2-0 efter en 
straffspark i slutet av andra 
halvlek.

– Vi gick ner på en tre-
backslinje och straffades 
tyvärr tämligen omgående. 
Klubben  har förlorat bety-
delsefulla spelare två år i rad 
och i fjol lyckades vi verkligen 
krama ur allt ur varje enskild 
spelare. I år måste vi försöka 
med det en gång till plus att vi 
måste gjuta mod i truppen, då 
kan det räcka till förnyat kon-

trakt. Killarna är ambitiösa 
och än så länge är stämning-
en väldigt bra i laget. Vi måste 
bara minimera våra misstag. 
En match som den här mot 
Kållered hade nog slutat 
0-0 förra året. Det gäller att 

hitta tillbaka 
till en lägsta-
nivå som åt-
minstone ger 
oss en poäng i 
matcher som 
denna, menar 

Hermansson.
Du låter trots allt för-

hoppningsfull?
– Jadå, men det skulle sitta 

fint med en trepoängare nu.
Nyckelspelaren och lagets 

försvarsankare, Henrik An-
dersson, fick gå av i halvlek 
med en misstänkt revbens-
skada.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Modern
och miljövänlig
biltvätt!
Bekvämt och 
effektivt!

Var 6:e biltvätt är gratis!

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

FOTBOLL
Division 3 Nordvästra Götaland
Kållered SK – Ahlafors IF 2-0
Matchens kurrar AIF: Anders Anders-
son 3, Peter Antonsson 2, Henrik 
Andersson 1.

Mellereuds IF – Edets FK 3-3
Mål LEIF: Jonathan Gustavsson,
Niklas Fredriksson, Jimmy Aronsson.

Division 5 Västergötland västra
Göta BK – Skepplanda BTK 2-0
Mål Göta: Johan Lilja 2.
Matchens kurrar SBTK: Oscar Frii 3, 
Linus Carlsson 2, Svante Larson 1.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Säven/Hol 1-10 (1-4)
Mål AIK: Linus Tornell.

Division 6 D Göteborg
FC Komarken – Nol 3-2
Mål NIK: Jesper Pedersen, Martin 
Eriksson. Matchens kurrar NIK: 
Martin Eriksson 3, Charlie Nielsen 2, 
Johan Alemyr 1.

Surte – Hyppeln 2-1

Älvängens IK - Bosna 1-2
Mål ÄIK: Per Åsén.
Matchens kurrar: David Forsman 3, 
Johan Parinder 2, Markus Hedberg 1.

IK Zenit – Nödinge SK 0-2 (0-0)
Mål: Alen Grozdanic 2.
Matchens kurrar: Alen Grozdanic 3, 
Andreas Hjort 2, Erdin Sivac 1.

Division 7D Göteborg
Bohus – Backatorp 2-3 (1-1)
Mål BIF: Jasmin Seferovic, Juan 
Weihe.

Div 3 Västergötland Södra, damer
Skepplanda – Byttorp 11-1 (3-1)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 4, 
Sophia Axelsson, Sandra Alvenby, 
Matilda Errind, Amanda Errind, 
Lotta Hillebjer, Denice Svensson, Ida 
Hansson.
Matchens kurrar: Mikaela Ögren 
3, Amanda Lindgren 2, Sandra 
Augustsson 1.

Division 4A Göteborg
Älvängen – Ytterby FC
Mål ÄIK: Tesa Enyck, Jennifer Arvids-
son, Lina Karlsson.
Matchens kurrar: Linda Klevéus 3, 
Tove Saaranen 2, Ylva Fritzon 1.

Division 5 Göteborg
Ahlafors – Sandarna BK 2-2 (1-0)
Mål AIF: Linda Jonasson, Madelene 
Lindberg.

Tung start för Ahlafors IF

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

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
FC Komarken – Nol IK 3-2 (2-1)

Och även Nol förlorade

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Fick kliva av. Henrik Andersson, ankare i AIF:s försvar, kom 
inte in i andra halvlek. En misstänkt revbensskada hindra-
de honom.

Grinar illa. Nol IK förlorade mötet med topplaget FC Komar-
ken som fortfarande är obesegrade i division 6 D Göteborg.Tor 3 maj kl 19.00

Sjövallen
AIF dam – Zenith/

Hjuvik

Fre 4 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sollebrunn

Lör 5 maj kl 14.00
Nolängen

Nol – Säve

Lör 5 maj kl 14.00
Älvevi

ÄIK dam – Mossen

Lör 5 maj kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – IFK Trollh.

Sön 6 maj kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Surte

FOTBOLL I ALE

- Älska handboll

Alla spelare och ledare samlas för en heldag med 
handboll, vi mixar pojkar och fl ickor i alla åldrar för en 

spännande cup. 

Spelarna bjuds på banan, korv och bröd samt festis. 

Vi kommer ha lotterier med fi na priser, och givetvis 
prisutdelningar för årets prestationer.

Föräldrar och syskon är välkomna att heja fram sitt lag, 
cafeterian är öppen hela dagen. 

Ledarna samlas 09.00 och alla spelare samlas 09.45.

Har ni frågor kontakta respektive ledare.
www.klubben/alehf

HANDBOLLENS DAG 
I KULTURHUSET 

Söndag den 13 maj är det återigen 
dags för handbollens dag. 


