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  Resa + karibiska rytmer 
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Boka på stenaline.se eller ring 031-704 00 00. 
Bokningsavgift vid personlig service. 

Vi kickstartar säsongens 
temadagar med en karibisk 
vecka där du får uppleva 
musiken, smakerna och 
rytmerna. Tävla om en resa 
för två personer till det 
karibiska äventyret The Reef!

Så mycket för så lite! 
Läs mer om veckans program på 
stenaline.se/danmarkoverdagen.

*Gäller Stena Danica avg. kl 09.00 
helgfri måndag–fredag i perioden 
20/8–28/12 2012. Karibisk vecka avser v 35.

G Ö T E B O R G –  F R E D E R I K S H AV N

TÖLÖ. Ahlafors tränare 
Lars-Gunnar Hermans-
son gillar inte ordet 
”måstematcher”.

– Men den här 
matchen var väl så 
nära det begreppet man 
kan komma.

Försprånget till Tölö 
växte nu till fyra poäng.

Fram till Ahlafors IF:s led-
ningsmål i 75:e spelminuten 
påminde allt om en typisk 
0-0-match. Efter att Peter 
Antonsson fått forcera in en 
hörna förändrades matchbil-
den totalt. Hemmalaget flyt-
tade upp allt i jakten på en 
pinne. Det gav gästande AIF 
flera fina lägen att dryga ut 
sin ledning. En frispark strax 
utanför straffområdet förval-

tades till sist på bästa sätt av 
Johan Elving. 2-0 och po-
ängen kändes säkra med bara 
tilläggsminuter kvar att spela. 
I den andra övertidsminuten 
fick Peter An-
tonsson ett 
friläge från 
halva plan, 
men avslut-
ningen som 
kunde punkterat matchen 
ville inte in i mål. Tölö hade 
dock inte givit upp slaget. I 
94:e minuten bombades 1-2 
in från 30 meter.

– Ja, det är inte klokt att 
vi aldrig får någon ro. Det 
ska alltid bli dramatik känns 
det som, men nu återstod det 
bara 50 sekunder och de lyck-
ades aldrig skapa något mer, 
säger Lars-Gunnar Her-

mansson.
Trepoängaren gör att 

Ahlafors distanserar Tölö 
och kan i händelse av seger 
även över Mellerud på fredag 

få riktigt fast 
mark under 
fötterna.

– Killarna 
har visat att 
de är bäst när 

det gäller, vilket känns bra nu 
när serien går in i ett avgöran-
de skede. Inom kort möter vi 
också Velebit och IFK Troll-
hättan som vi gärna vill be-
hålla bakom oss, summe-
rar Lars-Gunnar Hermans-
son som särskilt framhöll sin 
målvakt Andreas Skånberg, 
mittbacken Henrik Anders-
son och spelmotorn Johan 
Elving.

– Andreas gör en fantastisk 
parad i första halvlek, då han 
räddar ett närskott. Underlä-
ge där och vi hade kanske fått 
en helt annan matchbild. Så 
små är marginalerna.

Ahlafors vann måstematch
– Bortabesegrade Tölö IF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 3/9

Hopp- och lekgympa, 4-5 år 18.15-19.00
Hålanda Bygdegård.

Torsdagar - start 6/9
Gympa med mycket lek, 6-8 år 18.00-18.45

Hålanda Bygdegård.

Torsdagar - start 6/9
Gympa för lite äldre barn, 9-11 år 19.00-19.45

Hålanda Bygdegård.

Under v 36 och 37 kan du prova våra pass utan kostnad.  
Avgift: Vuxna och ungdomar 475 kr, barn 200 kr för 12 veckor.

Ingen föranmälan!
Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim

Hösten 2012

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar - start 3/9

Vattengympa 19.45-20.45
Skepplanda Simhall.

Tisdagar - start 4/9
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. 

Torsdagar - start 6/9
Medelpass 19.00-20.00

Höjdpunkten i Nygård.

Lördagar - start 8/9
Medelpass  10.00-11.00

Garnvindeskolan Skepplanda. 

Söndagar - start 9/9
Medelpass  19.00-20.00

Hålanda Bygdegård.

NYHET!

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Tölö IF – Ahlafors IF 1-2 (0-0)

Tis 24 aug kl 18.45
Gläntevi

Alvhem – Spark 

Fre 24 aug kl 18.30
Forsvallen

SBTK – Trollh. BoIS

Fre 24 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Mellerud

Lör 25 aug kl 14.00
Nolängen

Nol – Komarken

Sön 26 aug kl 17.00
Forsvallen

SBTK dam – Hus FF

Sön 26 aug kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Zenith

FOTBOLL I ALE

Division 3 NV Götaland

VS

MELLERUDS IF
FREDAG 24 AUGUSTI

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Gårdsfest
Hos Birgitta i Lilla Paradiset,

Danska vägen 44, Lödöse

Loppis • Auktion • Fika
Varenda krona går till Drottning 

Silvias Mödrashem i Rio de Janeiro

Arrangemang: Lödöse församling
& Birgitta Persson

Varmt välkomna!

Sön 26 aug
kl 1330-1700

Andreas Skånberg storspelade när Ahlafors IF tog tre viktiga poäng genom att bortabesegra Tölö IF med 2-1 i fredags.Andreas Skånberg storspelade när Ahlafors IF tog tre viktiga poäng genom att bortabesegra Tölö IF med 2-1 i fredags.
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Välutbildad personal
Vi har välutbildade Svenska Halvblod,

Spanska PRE:er och ponnyer

Nytt ridhus
För mer info se: www.stallalfhem.se • Vi fi nns även på Facebook

Bathine Levin • Tel: 0705-91 85 18

Vi satsar på individen genom enskild 
träning eller i grupp på max 3

Vi fi nns mellan E45 och Skepplanda
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En lite annorlunda ridskola


