
LANDSKRONA. Ahlafors 
IF genrepade mot divi-
sion 4-laget Åkarps IF.

Det var i princip spel 
mot ett mål.

– Killarna vägrar 
förlora och har nu gjort 
18-0 på fyra matcher, 
det är svårt att vara 
missnöjd, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson.

Spelbolaget Nordicbet pre-
senterade i måndags oddsen 
för serieseger i division 3 
nordvästra Götaland. Ste-
nungsunds IF rankas som 
seriefavorit och Ahlafors IF 
som tvåa. På lördag möts 
lagen i seriepremiären på 
Wosabplan, SIF-gården.

– Jag tycker vi har fått 
en kanonlottning och jag 
ser fram mot matchen. Vi 
kommer väl förberedda och 
har allt att vinna. Tar vi en 
pinne borta mot seriefavori-
terna är det kanon, förlorar 
vi är det ändå inte hela värl-
den. Det hade varit värre att 
möta ett förväntat bottenlag, 
då hade vi haft press på oss, 
menar Lars-Gunnar Her-
mansson som har bra koll på 
sin premiärmotståndare.

Samma lag
– De har i princip samma lag 
som i fjol och var egentligen 
redan då redo för att avan-
cera, men de sjabbade till det 
i början av serien och kom 
aldrig ikapp.

Ahlafors förlorade båda 
mötena med Stenungsund 
förra året och är ute efter 
revansch. Laget var på trä-
ningsläger i Landskrona den 
gångna helgen och genre-
pade mot Åkarps IF.

– Jag är nöjd med 
matchen, men framför allt 
med hela lägret. Killarna 
visar en härlig inställning och 
attityd. Det finns inget att 
klaga på, säger Lars-Gunnar 
Hermansson som erkänner 
att laget som 
m ö n s t r a d e s 
mot Åkarps är 
väldigt nära en 
tänkt startelva.

– Det är 
tuff konkurrens, men nu är 
det möjligtvis bara ett fråge-
tecken kvar.

Du valde att spela med 
Edwin Pearson som höger-
ytter istället för centralt?

– Ja, han har varit så bra 
att jag måste ha med honom 
någonstans och när Jonat-
han Lindström är tillbaka 
blir det trångt i mitten. Jag 
testade och det såg väldigt 
bra ut, svarar L-G Hermans-
son.

Division 4-laget Åkarps 

IF lyckades inte bjuda AIF 
motstånd. De gulsvarta gäs-
terna var flera klasser bättre 
både framåt och bakåt. När 
Niclas Elving satte fart fick 
Åkarps bekymmer. 1-0 kom 
redan efter sex minuter, då 

Jihad Nasha-
bat träffade 
J o n a t h a n 
Henrikssons 
skalle med en 
h ö r n s p a r k . 

2-0 och 3-0 signerade Niclas 
Elving, varav tvåan var en 
härlig placering i bortre krys-
set. 4-0 satte Jihad Nashabat.

Rätt rankade
Måndagen ägnades till åter-
hämtning, tisdagsträningen 
blir tempofylld och torsda-
gen kommer att vara fokuse-
rad på matchförberedelse.

– Det är härligt att det drar 

igång nu och jag tycker att vi 
med all rätt är rankade bland 
de tre främsta. Försäsongen 
har varit stabil och 18-0 på 
de fyra senaste matcherna 
bevisar att vi ligger i fas.

Ahlafors IF:s startelva i 
genrepet såg ut enligt nedan:

Målvakt: Andreas Skånberg. 
Försvar: Niclas Bjärnlind, Jonathan 
Henriksson, Henrik Andersson, Anders 
Andersson. 
Mittfält: Edwin Pearson, Jonathan 
Lindström, Johan Elving, Niclas Elving. 
Anfall: Moha Abdulrazek, Jihad 
Nashabat.
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Ons 10 april kl 19.30
Forsvallen

SBTK – Lev./
Skogslund

Fre 12 april kl 18.15
Nolängen
Nol – Surte

Fre 12 april kl 19.00
Sjövallen

AIF dam – 
Göteborgs SIF

Lör 13 april kl 12.00
Forsvallen
SBTK – TFK

Lör 13 april kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Hålta

Sön 14 april kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Zenith

FOTBOLL I ALE
FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängen – Hyppeln 2-1 (1-0)
Mål ÄIK: Oscar Gärdeus 2.
Matchens kurrar: Markus Hedberg 3, 
Jacob Salenius 2, Oscar Gärdeus 1.

Surte IS – Nödinge SK 1-2 (1-2)
Mål SIS: John Landstedt. NSK: Kajin 
Talat 2.

Träningsmatch
Åkarps IF – Ahlafors IF 0-4
Mål AIF: Niclas Elving 2, Jihad 
Nashabat, Jonathan Henriks-
son. Matchens kurrar: Jonathan 
Lindström 3, Niclas Elving 2, Johan 
Elving 1.

Lidköpings FK – Edet FK 2-2 (0-1)
Mål EFK: Niklas Fredriksson, Martin 
Erlandsson.

Stora Mellby – Lödöse/Nygård 
2-0

DM Västergötland, damer
Rackeby – Lödöse/Nygård 1-4
Mål LNIK: Amanda Svensson 2, 
Embla Persdotter, Emilia Löfström.

10 000 kronor till 
din förening?
Bidrar din förening till ökad livskvalitet 
bland barn och ungdomar eller till att 
motverka droganvändning och 
utanförskap?  

Då kan du ansöka om vårt stipendie 
på 10 000 kronor via 
lansforsakringar.se/alvsborg

Förebilder

Lovande 

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  

Ahlafors vägrar förlora

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Träningsmatch
Åkarps IF – Ahlafors IF 0-4

Niclas Elving är både en framspelare och målskytt, det visade han prov på i genrepet mot 
Åkarps IF.

Jihad Nashabat visar gryende form och var en av målskyt-
tarna mot Åkarps IF.

– Vann genrepet 
med klara siffror


