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ALAFORS. En match 
med en vinnare och en 
förlorare – trots ett 
oavgjort resultat.

Ahlafors IF hade der-
bysegern som i en liten 
ask, men tappade sin 
tvåmålsledning.

Med fem minuter kvar 
av ordinarie matchtid 
fixade Edet FK kvit-
teringen som fick hem-
maspelarna att koka av 
ilska.

Det var dukat till derbyfest i 
onsdags. Vackert väder och 
dessutom spelledigt i EM. 
Publiksiffran stannade vid 
134 personer, visserligen 
årets bästa notering på Sjö-
vallen men ändå betydligt 
färre åskådare än vad arrang-
ören hoppats på.

Hemmalaget satte sig i 
förarsätet tämligen omgå-
ende. I den nionde spelminu-
ten sprintade Peter Antons-
son ifrån sin bevakning och 
satte elegant 1-0 i Tom 
Christiansens högra kryss. 
Det var egentligen det enda 
av värde under den första 
halvleken. Edet FK hade 
egentligen bara en riktigt 
bra kvitteringschans och den 
kom på hörna, fyra minuter 
före pausvilan. Bollen nicka-
des emellertid undan av en 

AIF-försvarare då den var på 
väg att passera mållinjen.

– Jag tycker att vi har 
matchen i ett järngrepp 
under den första halvleken. 
Vi spelar kontrollerat utan 
att för den sakens skull skapa 
j ä t t e m å n g a 
målchanser. 
Vi följer vår 
m a t c h p l a n 
till punkt och 
pricka, förkla-
rade Ahlafors 
tränare, Lars-Gunnar Her-
mansson.

Han fick medhåll av sin 
kollega i motståndarlägret, 
Torben Christiansen.

– Vi misslyckades med 
vår taktik att sätta press på 
Ahlafors och de var betyd-
ligt bättre än oss de första 25 
minuterna.

Om den första akten var 
att beteckna som ett sömn-
piller blev det betydligt 
bättre fart på händelserna 
efter pausvilan. När Moha-
mad Abdulrazek förpassade 
Raied Jumas vänsterinlägg 
i nät, så trodde många att 
det var spiken i kistan. 2-0-
målet fungerade istället som 
en väckarklocka för gästerna, 
som satsade allt på ett kort.

– I det här läget av matchen 
fanns inget annat att göra än 
att flytta upp folk. Vi gick 

över och spelade 3-3-4 och 
började lyfta långa bollar. Vi 
vet att vi är starka och faktum 
är att Ahlafors gick på knäna 
de sista 20 minuterna, för-
klarade Torben Christiansen 
den plötsliga scenförändring 

som publiken 
fick uppleva.

H e n r i k 
Johansson , 
tidigare känd 
som duktig 
burväktare i 

såväl Skepplanda BTK som 
Inlands IF, hade bara varit på 
planen i någon minut när han 
från sin höger ytterposition 
laddade stora kanonen och 
satte 2-1 i den 72:a minuten.

– Ett av karriärens snyg-
gaste mål. Det är inte varje 
dag man får en sådan träff, 
konstaterade ”Henke” vars 
Edet fortsatte att trumma på 
efter reduceringsmålet.

Ahlafors gavs en möjlig-
het att stänga matchen när 
Ali El-refaei från nära håll 
fick läge med pannan. Tom 
Christiansen i Edet-buren 
stod bra placerad och kunde 
fånga bollen.

Andreas Skånberg i 
hemmakassen såg ut att bli 
matchhjälte när han räddade 
Marcus Olssons friläge i 
den 79:e matchminuten. 
Gästerna skulle dock få en 

chans till. Ett frisparkslyft 
in i boxen föranledde en 
kampsituation där de gul-
svarta hemmaspelarna ville 
ha det till ruff på sin målvakt. 
Domaren Victor Jensen 
valde att fria och Tobias 
Gustafsson kunde med 
hjälp av en hemmaförsvarare 
få in kvitteringen.

– Visst var vi lite i brygga, 
men Edet hade inte klarat 
oavgjort utan hjälp, sam-
manfattade Lars-Gunnar 

Hermansson besviket.
Torben Christiansen var 

betydligt gladare när han 
klappade om sina killar efter 
slutsignalen. Poängen var en 
moralisk seger.

– Jag är mest nöjd med att 
killarna inte viker ner sig. 
Vilket annat lag som helst 
skulle kunna förlora en sådan 
här match med 5-0, men vi 
maler på.

Redan på tisdag drabbar 
de båda lagen samman igen 

när serien vänder. Ekaråsen 
står då som värd för ett nytt 
spännande Göta älvdals-
derby.

Derbysegern gled Ahlafors ur händerna
– Edet FK hämtade upp tvåmålsunderläge
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Onsdagens Göta älvdalsderby mellan Ahlafors IF och Edet FK blev en jämn och spännan-
de drabbning, som slutade oavgjort 2-2. Här ses hemmalagets Raied Juma kämpa om bollen 
med gästernas anfallare Marcus Olsson.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Edet FK 2-2 (1-0)

ÄIK fick en kanonstart då 
Markus Hedberg redan i 
första anfallet prickade in 1-0 
på hörna. 

Efter denna hemmafull-
träff vaknade gästerna till liv 
och skapade ett flertal fina 
tillfällen, men Johan Wester 
i hemmaburen var fint med 
avvärjde.

Gästerna från Kung-
älv gav dock inte tappt och 
efter dryga halvtimman kom 
utjämningen genom Nasim 

Bahnam. Efter denna fullt-
träff blev det ännu bättre fart 
hos gästerna som efter en bra 
period tog ledningen genom 
Malik Mohamad. 

ÄIK lät inte slaget gå för-
lorat. Inhopparen Niklas 
Pålsheden fick en fin chans 
cirka kvarten före slutet och 
stänkte in 2-2 som också blev 
slutresultatet.

Nagelbitare på Älvevi
– ÄIK kryssade mot serieledarna
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Det blev en jämn kamp mellan Älvängen och Komarken. 
Matchen på Älvevi slutade oavgjord, 2-2.

ÄLVÄNGEN. Efter flera 
segrar för ÄIK:s damer 
blev det bom stopp då 
Kärra kom på besök till 
Älvevi.

Serieledarna för-
störde midsommar-
glädjen.

Gästerna vann med 
klara siffror.

Båda lagen visade upp ett bra 
kunnande och är troliga as-
piranter för guldet frampå 
höstkanten. Åldern på ÄIK-
gänget är mellan 15-47 och 
det är bara att gratulera trä-
narparet Rolf Nilsson och 

Sven Olsson som har en 
sådan bred trupp.

Gästerna hade förutom 
sina fyra fullträffar, även ett 
flertal projektiler som ham-
nade i utmärkte målvak-
tens Ann-Christin Olssons 
famn.

Även gästernas målvakt 
visade bra insat-
ser då hemma-
laget efter paus 
visade bättre 
skottförsök än i 
den första.

ÄLVÄNGEN. ÄIK bjöd sina hemmafans på ännu en 
gastkramande uppgörelse när gästande topplaget 
FC Komarken besökte Älvevi på tisdag kväll.

Matchen på Älvevi svängde fram och tillbaka.
Det oavgjorda resultatet får dock betraktas som 

rättvist.

ÄIK:s damer föll med flaggan i topp

ÄIK:s damer (vita) och Kärra bjöd på en bra match där gäs-
terna tog hem segern med 4-0.

FOTBOLL
Division 4A Göteborg
Älvängen – Kärra 0-4
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HÅLANDA. Igår (läs måndag) 
meddelade Sveriges Para-
lympiska Kommitté sin slut-
giltiga trupp till Paralympis-
ka spelen i London. Det blir 
en plats för Gunilla Wal-
lengren från Hålanda, som 
tävlar i rullstol på 400 meter, 
800 meter och 1500 meter. 
Med andra ord får vår fram-
gångsrika handikappidrottare 
chans till revanch efter deba-
clet i Peking 2008, då Gunil-
la föll i finalen på 5000 meter. 
Några dagar senare slog hon 
nytt svenskt rekord....

Gunilla Wallengren klar för 
Paralympiska spelenParalympiska spelen

Gunilla Wallengren från   
Hålanda, framgångsrik rull-
stolsåkare, är klara för ännu 
ett paralympiskt spel.


