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Fre 27 sept kl 19.30
Sjövallen

Ahlafors dam – Virgo

Lör 28 sept kl 13.00
Surte IP

Surte – Hälsö

Lör 28 sept kl 15.00
Nolängen

Nol – Hyppeln

Sön 29 sept kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Äspered

Sön 29 sept kl 17.00
Vimmervi

Nödinge – Hålta

FOTBOLL I ALE

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         109
2. Rune Jansson/Ole J Jensen       97
3. Torsten Johansson/Ronny Andersson 93
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 87

ALAFORS. Med kniven 
mot strupen gjorde 
Ahlafors IF en av årets 
bästa matcher.

Serietrean Stångenäs 
var chanslöst.

– Så här bra är vi 
egentligen, sa AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson med ett 
brett leende.

Han var mer lättad än glad 
efter lördagens triumf på 
Svenska Stenhus Arena. 
Lars-Gunnar Hermansson 
har meddelat att den tredje 
säsongen hos Ahlafors IF 
också blir den sista. Att då 
riskera ett sportsligt fiasko 
hade varit en närmast brutal 
upplevelse.

– Jag har haft tre fantas-
tiska år i klubben. Organi-
sationen och människorna 
runt laget, självklart även 
spelarna, har varit bland det 
bästa jag har upplevt. Det 
var ett svårt beslut att fatta 
och ännu värre att meddela. 
Därför känns det nu väldigt 
bra att vi ser ut att ha grejat 
kontraktet. Det återstår 
två matcher, men vi har sex 
poäng och 13 
mål att gå på. 
Det är nog 
bara i teorin 
som vi kan 
riskera att få 
kvala, säger 
Lars-Gunnar Hermansson.

Efter fyra raka förlus-
ter var Ahlafors IF plötsligt 
hotat av kvalplatsen. Ett tufft 
återstående spelprogram 
med endast topplagen kvar 
att möta gav olyckskorparna 
näring. Det gav också AIF 
energi. 

– Vi bestämde oss för att 
avgöra det här innan spän-
ningen blev för stor. Match-
planen var defensiv disciplin 
och framåt skulle vi konse-
kvent mata bollar bakom 
deras backlinje. Det gav 
utdelning och killarna vek 

inte undan. De visade lagom 
mycket respekt för mot-
ståndet och faktum är att de 
aldrig är riktigt nära att oroa 
oss, säger Hermansson.

Det kunde ursäkre mål-
vakten Andreas Skånberg 
intyga.

– Jag tror jag boxade bort 
bollen vid 
två tillfällen, 
annars rörde 
jag den knappt 
förutom vid 
insparkar. En 
av säsongens 

lugnaste matcher.
Stångenäs som tampas 

med Stenungsund om sil-
verplatsen tappade viktiga 
poäng.

– Att möta lag som krigar 
för sin existens är ofta förö-
dande. Vi försökte, men 
klarade inte mobilisera 
den energi som krävs för 
att vinna, säger Stångenäs 
Andreas Clarholm.

Årets starkaste anfallsduo 
Jihad Nashabat och Moha 
Abdulrazek levererade 
direkt. Efter en knapp kvart 
fick hemmapubliken, blyg-

samma 85 personer, jubla när 
Jihad satte ettan. Ytterligare 
en kvart senare var det dags 
igen. Jihad väggspelade med 
Ali El-Refaei och 2-0 var ett 
skolexempel. På mittfältet 
hade gästerna inget att sätta 
emot när Johan Elving och 
Edwin Pearson vaknat på 
bästa humör. 

– Jag hoppas killarna får 
vara skadefria så får vi se hur 
bra den här elvan kan mäta 
sig med Grebbestad och Ste-
nungsund. Nu var försvars-
linjen återigen stabil, menar 
Lars-Gunnar Hermansson.

Den felfria backlinjen 
bestod av Sebastian Häll-
bäck, Jonathan Henriks-
son, Henrik Andersson 
och Anders Andersson. 
Stångenäs skyttekung Daniel 
Vilhelmsson tvingades gå 
av planen mållös i lördags. 
Raderar AIF ut även ex-all-
svenske Jonas Henriksson 
(19 mål hittills) när Greb-
bestad står för motståndet på 
lördag?

Som bäst när det behövdes
– Disciplinerat 
AIF nollade 
serietrean

Glädje och lätt-
nad i Ahlafors IF. 
Jihad Nashabat 
gjorde båda 
målen när serie-
trean Stångenäs 
raderades ut to-
talt på Svenska 
Stenhus Arena. 
Ahlafors IF är nu 
i praktiken klart 
för spel i division 
tre även nästa 
år.

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

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Unge Edwin Pearson ägde mittfältet och var på nytt Unge Edwin Pearson ägde mittfältet och var på nytt 
Ahlafors nyttigaste spelare när det som bäst behövdes.Ahlafors nyttigaste spelare när det som bäst behövdes.

Nathalie drottning 
i Jönköping
JÖNKÖPING. På Tabergsbanan i 
Jönköping arrangeras årligen 
Folkracetävlingen Kardankungen. 
Älvbygdens MK hade förutom 
Nathalie Wilhelmsson begränasat 
med framgångar. Nathalie däremot 
kröntes till drottning efter att ha 
slutat etta, etta, tvåa och etta i de 
fyra heat som kördes i damklassen. 
Inte illa! Tävlingen avgjordes förra 
helgen och är en fristående tävling, 
enbart för bilar med kardandrift.

Ale Trial trea i SMAle Trial trea i SM
Lag-SM i trial avgjordes i helgen i Stockholm. Ale Tri-Lag-SM i trial avgjordes i helgen i Stockholm. Ale Tri-
alklubb lyckades försvara sitt brons från i fjol. Partille alklubb lyckades försvara sitt brons från i fjol. Partille 
knep guldet före Kinna. I laget ingick stående från vän-knep guldet före Kinna. I laget ingick stående från vän-
ster: David Lundin, Anton Lorentsson Daniel Andreas-ster: David Lundin, Anton Lorentsson Daniel Andreas-
son. Sitter gör Martin Alfredsson Oscar Alfredsson.son. Sitter gör Martin Alfredsson Oscar Alfredsson.


