
KUNGSBACKA. Efter sex 
förlustfria matcher gick 
Ahlafors IF på pumpen.

Fjärås vann även 
årets andra möte.

– De har slagit oss 
två gånger så vi får väl 
erkänna oss besegrade, 
men resultatet speg-
lade inte matchbilden, 
konstaterar AIF-trä-
naren, Lars-Gunnar 
Hermansson.

Resultatet på Ögärdets 
IP var identiskt med hur 
matchen slutade på Svenska 
Stenhus Arena tidigare i vår. 
Ändå skapade Ahlafors IF 
fler farligheter än laget gjort 
på länge. Efter ett tidigt led-
ningsmål för Fjärås jagade 
de gulsvarta gästerna en 
kvittering. Efter paus ökade 
trycket mot hemmalagets 
mål och en fullträff hängde i 
luften, då tog Fjärås till vara 
på en frispark.

– Så kan fotbollen vara. 
Vid 2-0 gick luften ur oss och 
killarna orkade inte mobili-
sera energi för en ny kraftan-
strängning, säger Lars-Gun-
nar Hermansson.

Innan matchen var över 

sparkade Fjärås också in 
spiken i kistan, 3-0.

Nu återstår bara en match 
i årets seriespel. Ahlafors 
IF tar emot IFK Åmål som 
redan har säkrat 
s e r i e s e g e r n . 
Skulle det bli tre 
gulsvarta poäng 
samtidigt som 
IFK Fjärås och 
Kållered SK förlorar kan AIF 
sluta fyra.

Sammanfatta säsongen?
– Vi har helt klart över-

presterat. Så här bra trodde 
jag aldrig att det skulle gå. 
Vi har tagit ett steg till i år. 
Jag tror det är en effekt av 
att spelare och ledare förstår 
varandra ännu bättre efter 

ytterligare ett år tillsammans. 
Nästa säsong hoppas jag 
att vi kan förbättra anfalls-
spelet och bli tryggare med 
att äga boll. Som bäst kan vi 

bli fyra och som 
sämst sexa med 
A-laget. B-laget 
blir topptre. Det 
är självklart att 
jag är mycket 

nöjd med vad killar och 
alla runt laget har gjort i år, 
sammanfattar Lars-Gunnar 
Hermansson sina intryck.
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NYGÅRD. Guldet är 
bärgat!

Lödöse/Nygårds da-
mer behöll förlustnollan 
intakt under hela året.

Seriesegern innebär 
att det blir spel i divi-
sion 2 nästa säsong.

Lödöse/Nygårds damer 
har svarat för en makalös 
säsong i division 4 Väster-
götland Västra. På 18 spe-
lade matcher noteras endast 
en oavgjord kamp, i övrigt är 
det segrar rakt av.

– Vi har haft i stort sett 
samma lag match efter match 
i motsats till förra året där 
starten var olycklig. Vi visste 

att kapaciteten fanns efter 
segrar mot seriesegrarna 
Holmalund, Nittorp och 
dåvarande farmarlaget till 
Dalsjöfors, Byttorp, som 
vi tog poäng av, förklarar 
LNIK:s tränare Hans Lars-
son.

LNIK har visat upp ett 
mycket stabilt försvarsspel 
över hela banan med enbart 
elva insläppta mål.

– Även om vi legat under 
har vi malt på och kommit 
tillbaka, säger Hans Larsson.

Inför nästa år söker klub-
ben en ny tränare och skall 
även försöka knyta till sig 
några nya namn i spelartrup-
pen.

– Nu sker en serieomlägg-
ning som betyder att det blir 
spel i tvåan. Målsättningen 
nästa år är i första hand att 
hänga kvar och på sikt är för-
hoppningen att vi ska bli ett 
stabilt division 2-lag, säger 
Hans Larsson.

Noterbart i övrigt från 
årets säsong är att Evelina 
Löfström vann den interna 
skytteligan med 21 fullträf-
far.

JONAS ANDERSSON

Övre raden fr v: Hans Larsson (tränare), Pia Brunberg, Jessica Johannesson, Matilda Ber-
tilsson, Anna Larsson, My Lövström, Tilda Magnusson Tell, Emilia Lövström, Patricia Jöns-
son, Bert Johansson (ass tränare). Främre raden fr v: Olivia Bengtsson, Rebecca Heinerås, 
Matilda Johansson, Gabriella Jonasson, Amanda Larsson, Evelina Lövström, Embla Peters-
dotter.

Guld till Lödöse/Nygårds damer

RÄVLANDA. SBTK:s 
damer föll på mållinjen.

Laget gjorde sitt jobb 
i den avslutande borta-
matchen mot tabel-
ljumbon Rävlanda, men 
det hjälpte föga.

IFK Örby tog näm-
ligen den poäng som 
behövdes för att säkra 
guldet.

Som väntat blev det stora 
siffror när Skepplanda BTK 
begav sig till 
Bråtaredsval-
len. Redan efter 
20 minuter var 
spänningen över 
när gästerna ledde med 3-0. 
Istället riktades intresset till 
mötet mellan Borås GIF och 
IFK Örby. Det krävdes hem-

maseger för att Skepplanda 
skulle smita förbi och sno åt 
sig guldet. Det blev oavgjort, 
1-1, och därmed kunde Örby 
fira sin serieseger.

Med lite distans till 
säsongen kommer säkerligen 
Skepplandas tjejer glädja sig 
åt silverplatsen. En turbulent 
vår genererade tränarbyte, 
Johan Rehnlund ut och Stig 
Persson in. Det gav energi 
åt laget, som efter 16 spelade 
omgångar bara var en ynka 

poäng från tätpo-
sitionen.

I serieepilogen 
mot Rävlanda 
noterades Sandra 

Augustsson för ett hattrick. 
SBTK hade också en tvåmåls-
skytt i Amanda Errind.

JONAS ANDERSSON

VARJE FREDAG 17-20

Våra öppettider:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

SBTK:s damer slutade tvåa
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AIF fjärran från seger

KOLL PÅ AIF

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


