
GÖTEBORG. Göte-
borgs Basketfestival är 
nästan att jämföra med 
fotbollens Gothia Cup.

Kul att Ale Basket då 
spelade som bäst.

F98/99 var nära att 
gå hela vägen, men 
strandade mot danskt 
motstånd i semifinalen.

Sin vana trogen ställde Ale 
Baskets tjejtalanger upp i 
klassen mot ett år äldre spe-
lare. Under ledning av Marie 
Olsson och Niklas Svens-
son svarade laget för en be-

undransvärd insats och sluta-
de tvåa i gruppspelet. I semi-
finalen blev det till sist stopp. 
Laget hade innan dess drab-
bats av en fotskada på Ma-
rielle Melander, en av nyck-
elspelarna.

Ale Basket deltog även 
med HU20 och HU16, men 
killarna fick en tuff lottning 
och lyckades inte avancera.
F98/99:ornas framgång 
rankas som en av klubbens 
största framgångar någonsin.

I laget ingår: Matilda Olsson, Ebba 
Olsson, Rebecca Charlesson, Lina 

Bengtsson, Emilia Bengtsson, Marielle 
Melander, Emma Olsson, Sara Liljeblad, 
Estefania Valdivia, Alexandra Söder-
lind, Louise Svensson o lagk Linda 
Karlsson.
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ALAFORS. Med 16 sek-
under kvar att spela 
satte Niklas Ahlbom 
pannan till.

Nicken betydde 3-2 
och årets första trepo-
ängar för Ahlafors IF.

– Den skulle bara in, 
säger matchhjälten 
efter det dramatiska 
avgörandet.

Efter fem spelade omgång-
ar hade Ahafors fortfarande 
ingen seger. Mötet med bot-
tenkollegan Göteborgs FF 
var av måstekaraktär. Hem-
malaget vaskade omgåen-
de fram ett antal heta tillfäl-
len. Peter Antonsson hade 
precis bränt ett friläge när 
Moha Abdul-
razek satte 
1-0, elegant 
frispelad av 
Marcus Wal-
tilla. Knappt 
tio minuter 
senare popnitade Ali El-re-
faei tvåan ur mycket snäv 
vinkel, även denna gång kom 
assisten från Waltilla.

Ahlafors IF matade konse-
kvent långa bollar mot Peter 
Antonsson och Moha Ab-
dulrazek, bollinnehavet dä-
remot gick klart till gäster-
na. Det stora hotet kom från 
kanterna där Ali El-refaei och 
Marcus Waltilla ofta var spel-
bara. 2-0-ledningen i paus 
kändes motiverad. Hemma-
lagets omställningar var gif-
tigare än Göteborgs försök 
till ordnade attacker. I halv-
lek beordrade AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermansson 

"grisspel".
– Jag ville att vi skulle tråka 

ut dem. Bara slå bort bollen 
och när deras anstormning 
bedarrat gå för trean. Istället 
gjorde vi tvärtom. Vi släppte 
helt onödigt in dem i match-
en, menade Lars-Gunnar.

På tolv minuter i andra 
halvlekens inledning reduce-
rade och kvitterade gästerna. 
Kvitteringen var en bjudning 
från normalt felfria målvak-
ten Andreas Skånberg. Ut-
boxningen gick rakt i bröstet 
på GFF-anfallaren.

– Hur målen blir till saknar 
betydelse. Vi lät dem ta över. 
Det var problemet, men sam-
tidigt medförde deras 2-2 att 
vi fick ny energi. Med tanke 

på alla chan-
ser som vi 
skapar var se-
germålet mo-
tiverat, fast 
jag ska be kil-
larna att inte 

vänta till 93:e minuten, sa 
Lars-Gunnar Hermansson 
som beskrev vinsten som mer 
nödvändig än skön.

Rött kort
Med tjugo minuter kvar fick 
GFF en man utvisad. Snabbe 
Martin Johansson var på 
väg mot mål när han revs 
ner. Ahlafors radade sedan 
upp kvalificerade tillbud, 
men skärpan fanns inte på 
plats. Det skulle dock, som 
det så ofta gör, komma en 
sista möjlighet. Med 16 sek-
under kvar slog Johan Elving 
en hörna från vänster och vid 
den främre stolpen mötte in-

hopparen Niklas Ahlbom 
med pannan.

– Jag kom perfekt och träf-
fen var klockren. En enormt 
härlig känsla. Vi var värda det 
här, dessutom var det första 
seriemålet för mig och första 
med huvudet i Ahlafors.

Ett stort segerjubel utbröt 
och publiken påmindes åter-
igenom om hur hårfin skill-
naden är mellan succé och 
fiasko. Med sex poäng efter 
lika många omgånar är AIF 
plötsligt över strecket. En-
ergin är tillbaka och vinnar-
skallarna är många. I sön-
dagens segermatch utmärk-

te sig Ali El-refaei och Moa 
Abdulrazek offensivt samti-
digt som Johan Elving age-
rade tungt ankare på mitten. 
Vidare undrar vän av ordning 
hur länge Martin Johansson 
kan hållas borta från startel-
van, inhoppet efter paus im-
ponerade på nytt.

På torsdag väntar Melle-
rud borta.

Fler matchbilder på alekuriren.se

Ahlbom avgjorde i slutsekunden
– Vinnarskallar bakom 
AIF:s första seger

Segervrålet! Gustav Vegelius jublade stort med sitt AIF.

SJÖVALLEN
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FOTBOLL
Div 3 Nv Götaland
Ahlafors – Göteborgs FF 3-2 (2-0)

Niklas Ahlbom blev stor matchhjälte när han nickade in 3-2 
med blott 16 sekunder kvar att spela.

NÖDINGE. Nödinge och 
Nol har börjat röra på 
sig.

I helgen vann båda 
lagen tämligen klart.

På söndags kväll 
möts de i ett hett 
derby.
Nol hade inga bekymmer 
med mittenlaget Tuve. 
Redan i halvlek ledde de 
blå med 2-0 efter mål av 

Jesper Pedersen, straff, 
och Mikael Hintze.

– Vi gör en riktigt bra 
första halvlek, tappar efter 
paus, men spelar  ändå säkert. 
Det är aldrig någon fara, men 
det går att begära mer rent 
spelmässigt, säger Nolträ-
naren Peter Karlsson som 

fick se sitt lag spika segern 
till 4-0.

Bengt 
Almqvists 
mannar tog 
en överty-
gande skalp 
när Hyp-
peln hemmabesegrades med 
4-2. Nödinge har lagt en 

stabil grund med två segrar, 
två oavgjor-
da och två för-
luster på de sex 
inledande om-
gångarna. På 
söndag väntar 
derby på Vim-

mervi.
– Alltid lika roligt och det 

jag har sett av Nödinge hit-
tills har imponerat. Jag tror 
att de precis som vi kommer 
att bli bättre ju längre sä-
songen lider. Vi ligger lite 
efter Göteborgslagen som 
har haft möjlighet att träna 
mer på konstgräs, säger 
Peter Karlsson.

Inför derbyfesten har Nol 
nio poäng och Nödinge åtta.
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Vimmervi laddar för derbyfest
Ons 23 maj kl 19.00

Forsvallen
Skepplanda – 

Trollh. FK

Fre 25 maj kl 19.00
Älvevi

Älvängen – Tuve

Fre 25 maj kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Hermansby

Lör 26 maj kl 14.00
Surte IP

Surte – Färjenäs

Sön 27 maj kl 17.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Skoftebyn

Sön 27 maj kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Nol

FOTBOLL I ALE
FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol – Tuve 4-0
Nödinge – Hyppeln 4-2

Ale Baskets största 
framgång hittills

Ale Baskets Linda Karlsson 
är tuff framför korgen.
Foto: Johannes Lundberg

Full fart i Ale Baskets talang-Full fart i Ale Baskets talang-
fulla tjejlag, Rebecca Charles-fulla tjejlag, Rebecca Charles-
son på språng.son på språng.
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