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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Tölö – Lilla Edet 0-1 (0-0)
Mål: Jonathan Gustafsson.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Sjuntorp 2-0 (1-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Daniel 
Larson.
Matchens kurrar: Mattias Johansson 
3, Edwin Modin 2, Svante Larson 1.

Division 6D Göteborg
Älvängen – Färjenäs 6-1 (2-1)
Mål ÄIK: Niklas Pålsheden 2, Viktor 
Fredriksson, Jonathan Franzén, 
Rasmus Eriksson, Jimmy Lidén.
Matchens kurrar: Simon Enyck 3, 
Jimmy Lidén 2, Viktor Fredriksson 1.

Surte – Bosna 1-6 (1-3)
Mål SIS: Emil Begzic

FC Komarken – Nödinge 2-0 (2-0)

Hyppeln – Nol 2-1 (0-0)
Mål NIK: Michael Hintze.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Hjärtum 4-0 (2-0)
Målskyttar: Andreas Ruuska 2, Chris-
tofer Karlsson, Emanuel Stensson.
Matchens kurrar: Johan Hålt 3, 
Christoffer Karlsson 2, Emanuel 
Stensson 1.

Division 7D Göteborg
Bohus – Rödbo 2-1 (1-0)
Mål BIF: Michael Schelin, Isa Niazi.

Division 3 Västergötland S, 
damer
Skepplanda – Borås GIF 4-1 (1-0)
Mål SBTK: Lotta Hillebjer, Amanda 
Errind, Sandra Augustsson, Matilda 
Errind.

Division 4 A Göteborg
Lindholmen – Älvängen 0-4 (0-0)
Mål: Linda Karlsson 2, Tesa Enyck, 
Emelie Johansson.
Matchens kurrar: Emelie Johansson 
3, Irina Roussakoff 2, Elin Rautio 1.

Division 5 Göteborg
Team Utbynäs – Ahlafors 3-4 
(0-3)
Mål AIF: Madelene Lindberg 2, Emma 
Håkansson, Ann-Sofie Johannesson.
Matchens kurrar: Josefine Korpe 
Larsson 3, Elisabeth Berndtsson 2, 
Madelene Lindberg 1.

Division 3 nv Götaland
Velebit – Ahlafors IF 0-0
Matchens kurrar AIF: Ali El-refaei 3, 
Andreas Skånberg 2, Johan Elving 1.

Division 5, damer
Team Utbynäs ff - Ahlafors if 3-4
Mål AIF: Madelene Lindberg 2, Emma 
Håkansson, Ann-Sofie Johannesson.
Matchens kurrar: Josefine Korpe 
Larsson 3, Elisabeth Berndtsson 2, 
Madelene Lindberg 1.
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GÖTEBORG. 13 löpare från 
Ale 90 IK sprang Göte-
borgsvarvet. Som vanligt 
var det fint väder och för 
löparna en perfekt tempe-
ratur på 12-13 grader.

Rekorddeltagande med 
45 000 startande och bara 
700 som bröt. Löparfesten 
flöt på bra med längre tid 
mellan startgrupperna. Ar-
rangörerna har lyckats bra 
med logistiken.

Även för Ale 90:s löpare 
gick det bra. Onsdagsträ-
ningarna och långpassen 
hade gjort nytta. Bäst lyck-
ades Monika Jonasson och 
Thomas Karlsson med 
1.56 respektive 1.23. Varvet 
är en stor fest och ett ut-
märkt mål för träningen. 
Hoppas fler från Ale ställer 
upp nästa år.

Ale 90 IK har onsdags-
träningar vid Furustugan 

och långpass en gång i må-
naden. För Ale 90:s löpare 
var Göteborgsvarvet en fin 
genomkörare inför höstens 
gemensamma klubbresa till 
Budapests halvmaraton.

På söndagen gick Lilla 
Göteborgsvarvet med 
13 000 ungdomar på 
sträckor från 250 meter till 
5 kilometer. Även detta ett 
stort ögonblick för ungdo-
marna och barnen.

Ale 90 IK tog del av löparfesten
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GÖTEBORG. Ahlafors 
får fortsätta vänta på 
första trepoängaren.

Bortamatchen mot 
Velebit förblev mållös.

Ett styrkebesked 
från de gulsvarta som 
fick Kajin Talat utvisad 
direkt efter paus.

Ahlafors har hittat tillbaka till 
det framgångsrika försvars-
spel som gjorde laget till en 
svår nöt att knäcka i fjol. Pro-
blemen för de gulsvarta finns 
längre upp i plan. På de in-
ledande fem matcherna har 
AIF bara nätat två gånger. 
Mot Velebit skapades dess-
värre heller inga direkt heta 
målchanser. Huvudtränaren 
Lars-Gunnar Hermansson 
var ändå ganska nöjd med 
matchen som helhet.

– Killarna spelar med stort 
hjärta och det visar sig inte 
minst när vi får en man utvi-
sad. Vi är också medvetna om 
att vårt anfallsspel inte är fär-
digutvecklat än. Det är fort-
satt hårt arbete som gäller. Vi 
får fortsätta nöta på träning-
ar och hoppas att det släpper 
snart. Det går lite för lång-
samt och kommer vi runt på 
kanterna finns det ingen att 
slå in bollen till i boxen, sa 
Hermansson med lite dis-
tans till matchen.

En titt i hörnstatistiken 
säger det mesta. Ahlafors 
IF hade en enda hörnspark 
under 90 minuter. Velebit 
hade sju, men lyckades inte 
förvalta en enda.

Medvetet defensiva
– Vi blev medvetet mer de-
fensiva i andra halvlek, då vi 
fick försvara oss efter det röda 
kortet. Före paus var Sebas-
tian Hällbäck väldigt pigg på 
sin kant, tyvärr orkade han 
inte fortsätta i andra halv-
lek. Vi tvingades också byta 
ut Moha Abdulrazek mot 
Rasmus Johansson som 
fick en mer defensiv roll. Jag 
tycker vi får vara nöjda med 

en pinne med tanke på hur 
matchen utvecklade sig, sum-
merade Hermansson.

Det var länge en tämligen 
snäll och medioker match. 
Domaren behövde inte vifta 
med det gula kortet förrän i 
början av andra halvlek. Då 
hissades det gula kortet upp 
vid två tillfällen på fem mi-
nuter – båda gångerna till 
samme olycklige Kajin Talat 
på AIF:s mittfält.

– Det var inte så mycket 

att säga om, men att hon inte 
tog en avvaktande frispark 
när Johan Elving frispelade 
Ali El-refaei har jag svårt att 
acceptera.

Båda yttrarna, Sebastian 
Hällbäck och nämnde Ali, 
var pigga i matchinledning-
en, liksom släpande anfalla-
ren Moha Abdulrazek. Bakåt 
visade Henrik Andersson, 
som åter var tillbaka i back-
linjen sin betydelse för laget.

På söndag väntar Göte-

borgs FF i en tidig ”måste-
match” på Sjövallen.

– Det är bara att titta i ta-
bellen så ser alla hur viktig 
den matchen är för båda 
lagen. Vi är i starkt behov 
av en trepoängare nu, säger 
Lars-Gunnar Hermansson 
och gläds över att samtliga 
spelare är tillgängliga.

AIF får fortsätta vänta på första segern

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ali El-rafaei var rejält på gång, men det är för få ahlaforsspelare med i attackerna. Ensam är 
inte särskilt stark i fotboll... 

Teddy Lucic, den forne 
landslagsstjärnan har 
probem med sitt Velebit.

GÖTEBORG. Specialvar-
vet utgjorde startskot-
tet för helgens stora 
löparfest i Göteborg.

Över tusen personer 
med begåvningsmäs-
sigt funktionshinder 
deltog i arrangemanget.

För Mediaverksta-
dens fyra deltagare 
blev det en enkel 
match.

Efter en regning morgon blev 
det uppehållsväder lagom till 
att startskottet för Special-
varvet skulle gå. Deltagar-
na påbörjade sin löpning vid 
Björngårdsvillan i Slottssko-
gen och målet skedde inne 
på Slottsskogsvallen. Sträck-
an mätte 2,4 kilometer. Det 
fanns också en längre variant 
på 4,1 kilometer.

Mediaverkstadens delta-
gare valde den korta varian-
ten. Marie Bergstrand var 

först i mål och hon följdes 
sedan av Nicklas Olsson, 
Julius Carlsson och Frida 
Schneider.

– Jag trodde inte jag hade 
kondition för detta, förklara-
de Frida samtidigt som hon 
sträckte armarna i skyn efter 
målgången.

Elever från BF 3a i Ale 

gymnasium har fungerat som 
personliga tränare för Medi-
averkstadens killar och tjejer. 
Eleverna fanns också på plats 
och coachade deltagarna 
under fredagens varv.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nicklas Olsson hade all an-
ledning att vara stolt över 
sin insats.

Frida Schneider och Julius Carlsson firar att de gått i mål i Specialvarvet.

Träning som gav resultatresultat
– Specialvarvet blev en 
enkel match


