
ÄLVÄNGEN. Nol fi ck 
premiärspela på Älv-
ängens konstgräs.

Det gick alldeles 
utmärkt.

Derbyseger över 
Surte med klara siffror.

Nol fick en flygande start 
i division 6D Göteborg. 
Med en mix av gammalt och 
ungt förfogar NIK-tränaren 
Peter Karlsson över en 

spännande trupp. Fjolårets 
magplask är glömt och i år 
har tongångarna varit mer 
försiktiga. Efter 5-0-segern i 
fredagskväll lär förväntning-
arna dock stiga.

– Vi har sagt att vi ska 
bli bättre än i fjol, mer än 
så säger vi inte. Det ska bli 

spännande att se vart vi står 
och det lär vi snart märka, 
säger Karlsson. 

Nol var helt överlägset 
i derbyt mot Surte. Jonny 
Stenström placerade tidigt i 
matchen in 1-0 i krysset och 
även 2-0 (Marcus Hans-
son) följde innan pausvi-

lan. I andra halvlek målade 
Martin Eriksson två gånger 
om och Jesper Peder-
sen satte en spark från elva 
meter.

– Killarna gör en helt okej 
premiärmatch. Det var sta-
bilt och Jonny Stenström var 
dominant på mitten.

Vad talar för Nol i årets 
serie?

– Det skulle vara bredden. 
Vi är som telefonkatalogen – 
det är en jäkla massa namn, 
men det gäller att få dem att 
träna, svarar Peter Karlsson.

På torsdag väntar seriefa-
voriten Zenith borta.
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 FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Stenungsunds IF – Ahlafors IF 
3-0 (2-0) 
Matchens kurrar: Jonathan 
Henriksson 3, Johan Elving 2, Erik 
Gunnarsson 1.

Melleruds IF – Edet FK 2-2 (1-1)
Mål EFK: Erik Wärmé, Almedin Besic.

Division 6D Göteborg
Älvängen – Hålta 2-3 (2-0)
Mål ÄIK: Rasmus Eriksson, Niklas 
Pålsheden.
Matchens kurrar: Markus Hedberg 
3, Pontus Dahlberg 2, Magnus 
Lindgren 1. 

Nol IK – Surte IS 5-0 (2-0) 
Mål NIK: Martin Eriksson 2, 
Jonny Stenström, Jesper Pedersen, 
Marcus Hansson. Matchens kurrar: 
Jonny Stenström 3, Martin Eriksson 
2, Jesper Garvetti 1.

Älvängens IK – Hålta 2-3
Mål ÄIK: Rasmus Eriksson, Niklas 
Pålsheden.
Matchens kurrar: Markus Hedberg 
3, Pontus Dahlberg 2, Magnus 
Lindgren 1.

Zenith – Nödinge SK 4-2
Mål NSK: Ingen uppgift.

Division 3B Göteborg damer
Ahlafors IF – Göteborgs SIF 0-5 
(0-4) 
Matchens kurrar AIF: Nathalie 
Ekman 3, Cathrine Aronsson 2, Malin 
Hult 1.

Nol helt överlägset i derbyt

ALAFORS. Många tunga 
nyförvärv har skruvat 
upp förväntningarna på 
Ahlafors IF:s damer i 
division 3B Göteborg.

Premiärförlusten med 
klara 0-5 kom därför 
oväntat.

– Vi var inte med från 
början, men resulta-
tet speglar inte hela 
matchen, ansåg års-
färske tränaren Ola 
Holmgren.

Det var kyligt och dugg-
regn när fotbollssäsongen 
sparkade igång på Sjövallens 
konstgräs. Efter bara några 
minuter blev det ännu kall-
lare, då Göteborgs Studen-
ter skickade in 0-1 bakom 
ett förvånat hemmalag. 
Gästerna behövde en knapp 
kvart på sig för att förstöra 
helgfriden för AIF. 0-3 var 
en kalldusch för gulsvart som 
inte minst själva har ansett 

sig kunna vara med och slåss 
om seriesegern.

– Det står jag för fortfa-
rande. Vi har den kvalitén i 
laget, men idag hade vi både 
skador och sjukdomar som 
ställde till det för oss. Sett 
till hela matchen gör vi ändå 
en okej prestation, bortsett 
från första 
halvt immen, 
underströk Ola 
Holmgren.

Göteborgs 
S t u d e n t e r 
berättade för Alekuriren att 
de inte har något annat än 
serieseger i sikte. I första 
halvlek visade de också 
varför. Det gick undan och 
AIF hälsade bara på i gäs-
ternas straffområde vid ett 
fåtal tillfällen. Bäst chans 
att reducera hade Josefine 
Korpe-Larsson vars nick 
gick i stolpen.

– Hade vi fått 1-2 där 
skulle det ha kunnat bli en 
annan matchbild. Det vet vi 

inte, men vi såg i andra halv-
lek att vi kan spela jämnt med 
dem, menade Ola Holm-
gren.

Premiärtorsken fick hem-
malaget att omedelbart 
utvärdera insatsen.

– Vi hade ett bra snack 
efteråt. Det är viktigt att vi 

har högt i tak. 
Många är nya 
i laget och inte 
minst jag själv 
är ny i rollen 
som damträ-

nare. Vi kom fram till att 
uppladdningen inte var opti-
mal, så det ska vi ändra på till 
nästa gång, lovade Holm-
gren.

Chans till revansch ges 
redan på fredag, då Balltorps 
FF kommer på besök. Ahla-
fors damer har lyckats få de 
tre första matcherna på hem-
maplan!

Torsk i premiären för Ahlafors damer

Fanny Synnerhag och Ahlafors IF:s damer förlorade seriepre-
miären hemma mot Göteborgs Studenter med klara 0-5, men 
redan på fredag fi nns chans till snabb revansch då Balltorp 
kommer på besök.

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

SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Gör som Fredrik,  
gå ner i vikt du också!

Ring nu! 0303-741650 
ale@xtravaganza.se

Viktklubb

Boka dig på en 
kostnadsfri infoträff!

Gå ner i vikt 
till sommaren!
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