
KL 16  Sjövallen
Ahlafors Oldtimers – TV-laget
TV-laget leds av Patrick Ekwall

och i truppen ingår bland andra

Thomas Ravelli, Patrik Sjöberg och Robert Prytz.

Entré: 80 kronor (födda -97 och äldre)
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BRIDGE
Vid vårens sista partävling i Alvhem 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel: 
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         143
2. Elsa Persson/Rikard Johansson   137
3. Thomas Elfving/Bertil Hansson    120
4. Ronny Andersson/Torsten Johansson  113

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Stångenäs – Ahlafors IF 2-0 (2-0)
Matchens kurrar: Edvin Pearson 3, 
Niclas Elving 2, Shkar Nawzad 1.

Stenungsunds IF – Edet FK 0-3 (0-2)
Mål EFK: Andreas Ramm 2, Marcus 
Olsson.

Division 5 Västergötland V
Trollhättans FK – Skepplanda BTK 
3-1 (2-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Emil Frii 3, Jonas 
Rhodén 2, Christian Rönkkö 1.

Göta BK – Dardania IF 2-3 (2-1)
Mål GBK: Niclas Graff.

Division 6D Göteborg
Nödinge – Säve 0-1

Nol IK – Backatorp 3-2 (2-0)
Mål NIK: Marcus Hansson 2, Jesper 
Garvetti. Matchens kurrar: Patrik Åsén 
3, Magnus Källvik 2, Marcus Hansson 1 

Hälsö BK – Älvängens IK 0-0
Matchens kurrar ÄIK: Jacob Salenius 
3, Pontus Dahlberg 2, Tim Webster 1.

Division 6 Trollhättan
Wargöns IK – Lödöse/Nygård 2-1 
(2-1)
Mål LNIK: Mattias Mabrouk.

Alvhems IK – Åsaka SK 3-1 (2-0)
Mål AIK: Andreas Ruuska 3.

Västerlanda GoIF – Trollhättans 
BoIS 0-10 (0-3)

Trollhättans IF – Hjärtums IS 3-3 
(1-2)
Mål HIS: Marcus Algevi 2, Patrik 
Josefsson.

Division 2 Västergötland S, dam
Skepplanda BTK – Hus FF 10-0 (6-0)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 5, 
Amanda Errind 2, Emelie Johansson, 
Mikaela Ögren, Lotta Hillebjer.

Holmalunds IF – Edet FK 6-0 (4-0)

Friscopojkarna – Lödöse/Nygård 
4-2 (0-0)
Mål LNIK: Tilda Magnusson, Evelina 
Löfström.

BRASTAD. Mardrömmen 
för Ahlafors IF fortsät-
ter.

Det blev förlust även 
i den tredje omgången 
borta mot Stångenäs.

Ett svajigt försvars-
spel och en total 
måltorka är ingen bra 
kombination.

Efter de två inledande för-
lusterna hade tränare Lars-
Gunnar Hermansson gjort 
ett antal förändringar i star-
telvan. Anfallsduon Moha 
Abdulrazek och Jihad 
Nashabat bänkades till 
förmån för Peter Antons-
son och Jonathan Lind-
ström. Det såg inlednings-
vis ut att ge effekt. Efter två 
minuter serverade Niclas 
Elving nämnde Lindström 
ett jätteläge i straffområdet, 
en avslutning gick över.

– Den ska jag sätta och 
då hade det 
kunnat bli en 
helt annan 
match. Sen 
gör vi två miss-
tag och straffas 
för båda. Det 
har vi inte råd med, suckar 
lagkapten Lindström.

En snabb omställning 
i mitten av första halvlek 
blev ödesdiger och precis 
när publiken vädrade en 
AIF-kvittering kom nästa 
bestraffning. Mittbacken 
Jonathan Henriksson tap-

pade olyckligt bollen fram-
för fötterna på hete Daniel 
Vilhelmsson som gjorde sitt 
andra mål för dagen. Ahla-
fors skapade ett antal halv-
chanser och Peter Antonsson 
hade en boll i ribban. I paus 
gjorde L-G Hermansson ett 
antal korrigeringar. Pontus 
Otter gick in som högerback 
och Anders Andersson flyt-
tades in som mittback istället 
för Jonathan Henriksson.

– Vi behövde snabbare 
fötter i försvaret. Jag var rädd 
för att deras omställnings-
spel skulle fortsätta. Det var 
en märklig känsla i paus. Vår 
första halvlek var riktigt bra, 
ändå låg vi under med 2-0. 
Det har gått troll i det och nu 
sitter mycket i skallen på kil-
larna. Tyvärr är det osäkerhet 
som präglar vårt spel och det 
är ingen positiv egenskap, 
säger L-G Hermansson.

Ahlafors hade en bra sek-
vens i början 
av andra halv-
lek, men något 
längre och 
vassare tryck 
mot Stånge-
näsmålet ute-

blev. Det giftigaste anfalls-
vapnet var vänsterkantens 
Niclas Elving som utmanade 
gång på gång, men väl inne i 
straffområdet gick det mesta 
fel.

– Vi kommer att få en 
enorm energi när vi gör vårt 
första mål. Jag hoppades att 

vi skulle få hål på dem i andra 
halvlek, men uppförsbacken 
är lång i år. Det är ganska 
exceptionellt att inte ha gjort 
ett enda mål på tre matcher.

Jihad Nashabat ersatte Ali 
el-Refaei med en halvtimme 
kvar att spela, men inte 
heller han hade någon lycka 
med sig. Förlusten till trots 
så fanns det en del på det 
gulsvarta pluskontot. Edvin 
Pearson dominerade mittfäl-
tet totalt.

– Jag är väldigt imponerad 
av Edvins spel och det hjärta 
som Peter Antonsson visar 
idag beundrar jag, kommen-
terar L-G Hermansson.

Försvarsspelet ska för-
hoppningsvis stabiliseras 
när Henrik Andersson gör 
comeback mot Vänersborg 
på söndag.

– Henke har varit ryggra-
den i många år och kommer 
garanterat att skänka lugn 
och ro när han är tillbaka. 
Det känns bra, men vi har 
mycket annat som också 
måste bli bättre. Det som 
känns bäst än så länge är att 
samtliga killar har visat rätt 
attityd oavsett de har fått 
spela eller ej. Det är ingen 
som har gnällt över en pet-
ning, menar Hermansson.

Jonathan Lindström har 

flyttats runt i laget. Mot 
Stångenäs spelade han i 
rollen som släpande forward 
och gjorde sin bästa insats för 
säsongen. Ett annat alterna-
tiv är att flytta ut honom till 
höger för att få ett hot från 
båda kanterna. Det skulle 
också bädda för Jihad Nasha-
bat eller Moha Abdulrazek 
centralt. Det enda som är 
säkert är att Lars-Gunnar 
Hermansson ännu inte är 
säker på hur nästa startelva 
kommer att se ut…

– Men förlusten mot Stångenäs var ändå ett fall framåt
Fortsatt måltorka för AIF

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

ALAFORS. Måltorka 
gäller inte alla lag på 
Sjövallens konstgräs.

När Ale Uniteds P16-
lag tog emot Kode var 
det målkalas.

Vad sägs om en fem-
målsskytt, L-G?

Samtidigt som Ahlafors IF 
har förtvivlat svårt att göra 
mål ånga framtiden på i Ale 
Uniteds tre lag. Samtliga är 
obesegrade så här långt. För-
utom två juniorlag har Ale 
United också ett P16-lag och 
här vimlar det av tekniska 
talanger. Hamdan Ramadan 
spräckte Kodes nolla i lör-
dags direkt efter avspel. Det 
blev sedan ytterligare fyra 

mål från hans sida, men det 
var fler som var på hugget. 
Jittariu Sakchai gjorde fyra 
mål, Jesper Johannesson 
tre, Johnny Kommander 
två, Emil Jovicevic, Ema-
nuel Kollén och David Alk-
houry gjorde ett vardera.

– Vi är bra nu och ska inte 
förlora en match i år. Fort-
sätt kolla på oss, uppmanade 
David Alkhoury.

Fler borde kanske kasta ett 
öga på Ale Uniteds anfalls-
glädje. Killarna hittar varan-
dra bra och kommer ofta till 
avslut. Snabbt går det också.

– Ja, kanske till och med 
för snabbt ibland. De måste 
lära sig att värdera sina lägen, 
men de är duktiga. Flera 

av killarna har utvecklats 
mycket den senaste tiden. 
Det är en svår ålder, en del 
växer fortare än andra, säger 
tränare Vesko Jovicevic.

Han är väldigt nöjd över 
kommunens och klubbarnas 
satsning på konstgräs.

– Nu får vi samma förut-
sättningar som Göteborg. 
Killarna älskar det och det 
kommer att betyda mycket 
för intresset, säger Vesko 
som tar sitt uppdrag på ful-
laste allvar.

– Vi ska utbilda och leve-
rera färdiga A-lagsspelare 
och det finns mycket att se 
fram emot. Det kan jag lova.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Antonsson slet som ett djur på topp och var så här nära att näta. Stångenäs målvakt 
räddade i sista sekund. En reducering där och AIF hade fått nödvändig energi.

Hamdan Ramadan gjorde fem mål på Kode Hamdan Ramadan gjorde fem mål på Kode 
när Ale United P16 vann med hela 17-1.när Ale United P16 vann med hela 17-1.

– Ale United vann med 17-1 över Kode
Men här har du lösningen L-G!Men här har du lösningen L-G!


