
ALAFORS. Ahlafors 
lyckades inte behålla 
samma fi na skärpa som 
i förra veckans seger-
match mot Stångenäs.

Serieledande Greb-
bestad var numret för 
stora.

– De var väldigt 
hungriga och fi ck de 
psykologiska målen, 
konstaterar avgående 
AIF-tränaren Lars-Gun-
nar Hermansson.

Förväntningarna var stora 
inför årets gulsvarta säsong. 
Ahlafors IF förstärkte trup-
pen med flera namnkunniga 
nyförvärv. Efter tre omgångar 
var AIF en klubb i chock. 
Noll poäng och en tung jum-
boplats. Vändningen kom 

hemma mot Vänersborgs IF 
(2-1) och borta mot Kärra 
(0-2) i den femte omgången 
höll äntligen AIF nollan. Res-
terande delen av vårsäsongen 
innehöll både 
toppar och 
dalar. Riktigt 
stabilt blev 
det först efter 
sommaren, då 
tre raka vinster gav laget en 
skjuts uppåt i tabellen. Där 
tog det dock stopp och efter 
fyra tunga förluster, två med 
uddamålet, hotade plötsligt 
en kvalplats. Med kniven 
mot strupen vässade Ahlafors 
klorna när topplaget Stånge-
näs gästade Svenska Stenhus 
Arena. Hemmalaget tog en 
övertygande seger med 2-0 
och förhoppningen fanns att 

även serieledande Grebbe-
stad skulle få sig en match.

– Men där räckte vi inte 
till. Det var spel mot ett mål 
i andra halvlek. Vi åkte på 2-0 

i den första 
halvlekens sista 
sekunder. Det 
var tungt och 
när vi äntligen 
hade ett bra 

läge i början av andra halvlek 
tappade vi bollen. Istället för 
en välbehövlig reducering 
pangade de in 3-0. Att det 
inte blev mer får vi tacka vår 
målvakt, Andreas Skånberg, 
för, summerar Hermansson.

Med en match kvar att 
spela, hemma mot Ste-
nungsund, står det klart att 
100-årsjubilarens säsong inte 
går till historien som en av 

de bättre. Laget kommer inte 
ens upp i samma poängskörd 
som förra året, då 31 pinnar 
samlades in.

Hur ser du på säsongen 
som helhet?

– Vi hade förväntat oss 
mer, men som allt utveck-
lade sig är jag tacksam för att 
Ahlafors IF kommer att spela 
i division tre även nästa år. 
När säsongen inleddes lovade 
vi varandra att samma trupp 
som startade också skulle 
avsluta, men så blev det inte. 
Flera spelare har slutat och 
konkurrensen minskade kraf-
tigt.

Blev den ökade konkur-
rensen inför året en till-
gång eller ett besvär?

– Jag hävdar bestämt att 
konkurrens är utvecklande, 

men det gäller att alla inser 
det. Hade vi vunnit de första 
matcherna hade det säker-
ligen blivit annorlunda. Nu 
förlorade vi tre raka och alla 
som var vid sidan av laget 
ansåg att de borde få spela. I 
vissa fall förstår jag det, men 
konkurrens innebär att alla 
får vänta på sin chans. En del 
spelare saknade tålamodet 
och då fungerar inte konkur-
rensen, svarar Lars-Gunnar 
Hermansson.

På lördag gör han sin sista 
match som A-lagstränare för 
Ahlafors IF. Stenungsund, 
serietvåan, står då för mot-
ståndet och målet är givet.

– Det vore fantastiskt att 
få avsluta dessa tre år med en 
seger på hemmaplan.
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ÖSTADKULLE. Skepp-
landa BTK lyckades 
inte rå på tabellfyran.

Gästerna svarade för 
en slätstruken insats.

Glädjande var ändå 
att övriga resultat gick 
SBTK:s väg och därmed 
är kontraktet i hamn 
med en omgång kvar 
att spela.

Att åka till Lenavallen och 
hämta poäng görs sannerli-
gen inte på beställning. Det 
fick SBTK erfara i lördags.

– Vi gör ingen bra insats, 
slarvar en hel del, säger 
SBTK:s lagkapten Oscar 
Frii som var tillbaka efter en 
tids skadefrånvaro.

ÖSK hade ledningen 
med 2-0 i paus och ökade på 
till 3-0 tjugo minuter in på 
den andra halvleken. Linus 
Carlsson tröstmålade för 

SBTK och fastställde slut-
resultatet till 3-1 i den 78:e 
minuten.

– Vi var uddlösa framåt 
samtidigt som Öst-
adkulle tog vara på 
sina chanser, säger 
Oscar Frii.

I slutomgången 
på söndag möter 
Skepplanda nästjumbon Bol-
lebygds IF.
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Grebbestad – Ahlafors IF 3-0 (2-0)
Matchens kurrar AIF: Andreas 
Skånberg 3, Sebastian Hällbäck 2, 
Peter Antonsson 1.
Gunnilse IS – Edet FK 8-0 (3-0)

Grebbestad 21 33 46
Stenungsund 21 20 44
Skoftebyns IF 21 23 39
Stångenäs AIS 21 27 35
Vänersborgs IF 21 -5 31
Kärra/KIF 21 -8 31
Gunnilse 21 0 30
Västra Frölunda 21 9 29
Ahlafors IF 21 0 27
Älvsborgs FF 21 -11 21
Edet FK 21 -42 12
Melleruds IF 21 -46 10

Division 6 D Göteborg
Backatorp – Älvängen 1-3 (0-2)
Mål ÄIK: Jonathan Malm 2, Johan 
Parinder.
Matchens kurrar: Samuel Ingvarsson 
3, Jonathan Malm 2, Mattias Ögren 1.
Nol IK – Hyppeln 5-2 (2-2)
Mål NIK: Jesper Pedersen 2, Bojan 
Ilic, Jesper Garvetti, Michael Hintze.
Matchens kurrar: Bojan Ilic 3, Jesper 
Pedersen 2, Jesper Garvetti 1.
Nödinge SK – Hålta IK 7-0 (4-0)
Mål NSK: Rahel Faraj 2, Kajin Talat 2, 
Kalle Hamfeldt, Hanef Ahmed, Erdin 
Sivac. Matchens kurrar: Kalle Ham-
feldt 3, Kajin Talat 2, Rahel Faraj 1.

IK Zenith 19 36 39
Säve SK 19 21 38
Nödinge SK 19 33 34
Hyppelns IK 19 2 33
Nol IK 18 8 32
Bosna IF 19 22 31
Hälsö BK 19 7 30
Älvängens IK 19 14 29
Lundby 06 18 -25 16
Hålta IK 19 -30 15
Surte IS FK 19 -40 12
Backatorps IF 19 -48 9

Division 5 Västergötland V
Östadkulle – Skepplanda 3-1 (2-0)
Mål SBTK: Linus Carlsson. 
Matchens kurrar: Patric Skånberg 
3, Linus Carlsson 2, Jonathan 
Westlund 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Sjuntorps IF 
3-2 (2-1)
Mål LNIK: Felix Johansson 2, Allar 
Piirsoo.
Trollhättan Syr – Alvhem 6-2 
(3-0)
Mål AIK: Christian Hansson, Christo-
fer Karlsson.

Division 2 Västergötland S, dam
Skepplanda – Äspered 8-4 (4-1)
Mål SBTK: Amanda Errind 4, Andrea 
Lindgren 2, Emelie Johansson, 
Mikaela Ögren. Matchens kurrar: 
Amanda Errind 3, Sandra Alvenby 2, 
Andrea Lindgren 1.
Edet FK – Lödöse/Nygård 0-3 (0-1)
Mål LNIK: Rebecca Heinerås, Evelina 
Löfström, Tilda Magnusson Tell.

Division 3B Göteborg
Ahlafors – Virgo 2-1 (1-1)
Mål AIF: Ann-Sofi e Johannesson 2 
(straffar).

Division 2 västsvenska västra dam
Aranäs HK – Nödinge SK 35-17 
(18-5)
Mål NSK: Jessica Edler 6, Jenny 
Jensdottir 3, Jessica Petersson 3, 
Johanna Bengtsson, Linnéa Tydén 
Busck, Malin Andersson och Micha-
ela Sjöstrand 1 vardera. Matchens 
kurrar: Amanda Lindskog 2, Jessica 
Petersson 1. 

NOL. Precis före paus 
fi ck mittfältaren Jes-
per Pedersen dra på sig 
målvaktströjan.

45 minuter senare 
var han tvåmålsskytt 
och matchhjälte.

Nol spelade ut serie-
trean Hyppeln med en 
man mindre.

Nu är det återigen bevisat. 
Nol spelar som bäst i nume-
rärt underläge. Med tre 
minuter kvar att spela fick 
de blå se domaren visa upp 
det röda kortet för hemma-
målvakten Niklas Koppel. 
Frilägesutvisningen var odis-
kutabel och Jesper Pedersen 

fick ta över handskarna. Den 
efterföljande straffen betydde 
2-2 och Nol som kört över 
gästande Hyppeln under 
större delen av första halvlek 
var plötsligt i brygga.

– Det kändes väldigt 
onödigt. Vi borde ha dödat 
matchen helt 
efter 25 minu-
ter. De hade 
ingenting och 
vi skapade så 
mycket att det 
skulle ha varit över i halvlek. 
Nu fick vi ta tag i det på nytt 
och efter en utskällning i paus 
visade killarna en fantastisk 
inställning. Andra halvlek är 
hur stabil som helst, säger 

Noltränaren Peter Karls-
son.

För Jesper Pedersen blev 
det en speciell match. Plöts-
ligt var mittfältaren målvakt 
och han skulle visa sig vara en 
målfarlig sådan. Nol fick två 
straffar i andra halvlek, båda 

säkert inprick-
ade av nämnde 
P e d e r s e n . 
N o t o r i s k e 
m å l s k y t -
ten Michael 

Hintze prickade in 5-2 med 
knappt tio minuter kvar att 
spela.

–Det blev en speciell 
match med fyra straffsparkar, 
två var. Vi satte våra och alla 

jobbade hårt i andra halvlek. 
Segern var odiskutabel, säger 
Peter Karlsson.

Nu är Nol fyra i tabellen 
med en match mindre spelad. 
Det är ännu oklart när den 
uppskjutna bortamatchen 
mot Lundby 06 ska spelas. 
Klart är däremot att form-
svaga Hålta IK väntar för Nol 
borta på lördag. Om kvickfor-
tade Bojan Ilic kan behålla 
formen behöver ingen oroa 
sig, han var magnifik mot 
Hyppeln och NIK har fortfa-
rande kvalplatsen inom räck-
håll.

– Vi tar en match i taget 
och gläds åt att vi nu definitivt 
har gjort en bättre säsong än 

förra året. Det var vår huvud-
sakliga målsättning, avslutar 
Peter Karlsson.
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Lör 5 okt kl 13.00 
Surte IP

Surte – Zenith

Lör 5 okt kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Säve

Sön 6 okt kl 13.00 
Gläntevi

Alvhem – Hjärtum

Sön 6 okt kl 14.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Stenungsund

Sön 6 okt kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Bollebygd 

FOTBOLL I ALE

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Conny Törnberg/Åke Wänström 90
2. Marcus Sandberg/Eiron Andersson  89
3. Elsa Persson/Rikard Johansson 88
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         85
5. Torsten Johansson/Ronny Andersson  82

- Älska handboll

För mer info:
www.laget.se/alehf

Flickor och Pojkar
4-6 år  09.00-10.30
2-4 år  10.30-12.00

i Skepplanda Hallen

Lördag 5 oktober 
startar vi upp igen!

Boll-lekis

Uddlöst SBTK föll borta mot Östadkulle

Lagkapte-
nen Oscar 
Frii var 
tillbaka 
i Skepp-
landas 
backlinje 
efter ska-
deuppehåll. 
Det hjälpte 
inte, ty 
SBTK föll 
med 3-1.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Östadkulle – Skepplanda 3-1 (2-0)

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

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

AIF torskade mot seriesuveränerna

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol IK – Hyppelns IK 5-2 (2-2) Jesper Pedersen fi ck dra på 

sig målvaktströjan när Nik-
las Koppel frilägesutvisades. 
45 minuter senare var han 
tvåmålsskytt…

Nol som bäst med en man mindre – körde över Hyppeln

HANDBOLL


