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ALAFORS. Martin 
Johansson gjorde sin 
sista hemmamatch för 
Ahlafors IF i fredags 
kväll.

Det blev en värdig 
avslutning.

Matchens enda 
målskytt såg till att 
AIF tog tre värdefulla 
poäng mot jagande 
Melleruds IF.

Snart stundar det stundar 
högskolestudier i Örebro för 
Martin Johansson, 22. Den 
blivande byggingenjören kan 
eventuellt vara med i lörda-
gens bortamatch mot tabel-
ljumbon Göteborgs FF, men 
sen är det färdigt.

– Ja, ett bättre sätt att sätta 
punkt på kunde jag knappast 
få. Jag har varit i kontakt med 
en division tre klubb i Örebro 
så jag tänker inte sluta sparka 
boll, säger Martin Johansson 
som med matchens enda mål 
blev segerskytt mot Melle-
ruds IF.

Förutsättningarna var 

glasklara. Förlust och Mel-
leruds IF skulle passera AIF 
i tabellen. Seger skulle ge 

hemmalaget betydligt fasta-
re mark under fötterna. Det 
blev en match med få mål-
chanser, tätt, tufft och lite gri-
nigt. I första halvlek fick Ali 
El-refaei en jättechans att på 
straff ge Ahlafors ledningen. 
Stramaren tog dock i överlig-
garen och gav matchen fort-
satt nerv. Målvakten Andreas 
Skånberg fick visa muskler-
na när gästerna vid ett enstaka 
tillfälle rann igenom. Match-
en kom att avgöras när blott 
tio minu-
ter återstod. 
Ali El-refaei, 
bäste hemma-
spelare, tog 
sig fram ute 
till vänster och ett välmåttat 
inlägg gick över målvakten, 

damp ner framför fötterna på 
Martin Johansson som byttes 

in i halvlek.
– LG 

(Lars-Gun-
nar Her-
mansson) 
ville få ett 

bättre djupledsspel och att vi 
skulle hitta rätt bakom deras 

backlinje. Jag tycker vi växte 
in i matchen och skulle något 
lag vinna låg vi närmast, kon-
staterar Martin Johansson ef-
teråt.

Segern gav Ahlafors IF 
tillfälligt andrum, men både 
Tölö IF och Velebit som 
jagar bakifrån vann också sina 
matcher. Dramat i division 

tre fortsätter en tredje raka 
seger skulle borta mot Göte-
borgs FF på lördag skulle dis-
tansera ett par av utmanarna.

– Gav Ahlafors tre viktiga poäng
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Ahlafors IF – Melleruds IF 1-0 (0-0)

Bäst på plan. Ali El-refaei visade en härlig inställning i segermatchen mot Melleruds IF. Han 
brände förvisso straffen, men tog revansch i andra halvlek genom att snyggt assistera till 
segermålet.

Segerskytt i sista hemmamatchen. Martin Johansson flyttar 
till Örebro för högskolestudier och avslutade med att göra 
matchens enda mål.

Tätt och tufft i den viktiga streckmatchen mot Melleruds IF.

Martins härliga avslutningMartins härliga avslutning
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SKEPPLANDA. SBTK:s 
damer är åter i serie-
ledning.

Solen och spelet 
värmde publiken på 
Forsvallen i söndags.

– Vi hade riktigt bra 
fart och spelade med 
en hög press, förkla-
rade SBTK:s tränare 
Stig Persson.

Samtidigt som Skepplanda 
BTK vann över Hus FF fick 
toppkonkurrenten IFK Örby 
stryk mot Skoftebyn. Som om 
inte det vore nog gick även 
tabellfyran Bergdalen på 
pumpen i sin hemmamatch.

– Lite tur med resultaten, 
samtidigt måste vi koncentre-
ra oss på att vinna våra match-
er. Det kommer bli en sten-
hård kamp in i det sista, säger 

Stig Persson.
I hemmamötet med Hus 

var ställningen 2-0 i paus. 
Gästerna re-
ducerade dock 
till 2-1 i den 
61:a spelminu-
ten och gav till-
ställningen ny nerv. De gul-
svarta hemmatjejerna hade 

emellertid en extra växel att 
lägga i och inom loppet av 20 
minuter föll tre mål.

– Hus var 
inte på något 
sätt dåliga, 
men vi ska-
pade fler 

chanser och hade en hetare 
vilja. Det var roligt att se den 

offensiva fotboll som tjejerna 
presterade, berömmer Pers-
son.

I nästa omgång spelar 
SBTK borta mot Skoftebyn 
och därefter väntar seriefinal 
hemma mot IFK Örby.

JONAS ANDERSSON

SBTK:s damer upp i toppSBTK:s damer upp i topp
– Seger hemma 
mot Hus FF

SBTK:s tränare Stig Persson hade all anledning att vara nöjd med sina spelare i söndags. Det 
blev seger med hela 5-1 mot Hus FF.

FOTBOLL
Division 3 Västergötland S
Skepplanda – Hus FF 5-1 (2-0)


