
ALAFORS. Måltorkan 
varade i 335 minuter.

Peter Antonsson 
spräckte nollan och vi-
sade Ahlafors IF vägen.

– Så jävla underbart, 
utbrister matchhjälten 
efter 2-1-segern mot 
Vänersborg.

Efter tre raka förluster hade 
AIF kniven mot strupen på 
Sjövallen, Svenska Stenhus 
Arena, i söndags kväll. Det 
börjad i moll när Jonathan 
Lindström tvingades kasta 
in handduken 
på uppvärm-
ningen. Ersät-
taren Jihad 
Nashabat tog 
dock chansen 
och tillhörde matchens stora 
profiler.

– Idag tycker jag att alla 
tog chansen och stärkte sina 
aktier. Det blir tufft att ändra 
i ett vinnande lag, kom-
menterade en lättad tränare 
i Lars-Gunnar Hermans-
son.

Det såg länge tufft ut mot 
Vänersborg. Precis som van-
ligt skapade AIF bra med 
målchanser och Jihad Nasha-
bat frispelade Peter Antons-
son efter en halvtimme, men 

oket på hemmaanfallarna var 
fortsatt tungt. Istället tog 
Vänersborg ledningen på 
straff efter ett huvudlöst age-
rande av Ahlafors burväktare 
Andreas Skånberg. Samme 
man revanscherade sig dock 
med ett antal mycket kvali-
ficerade ingripanden senare 
under matchen.

– I halvlek fokuserade vi 
på att gå ut och ha skoj, att 
inte tänka på poäng och mål-
torkan. Jag sa till killarna 
att jag vet att vi kommer att 
göra mål i den här serien och 
att vi kommer att ta många 

poäng, men 
jag vet inte om 
det blir idag. 
Det viktigaste 
är att vi går 
ut och spelar 

med glädje, utan ångest, sa 
Lars-Gunnar Hermansson.

Magnifikt
Det gjorde också AIF. Om 
första halvlek var bra, så 
blev den andra magnifik. 
Ali el-Refaei utmanade till 
höger och Niclas Elving 
till vänster. Peter Antons-
son tog emot, rev och slet i 
mitten och Jihad Nashabat 
slog de öppnande passning-
arna. I den 65:e minuten 
var det dock Edwin Pear-

son som chipade in den till 
Peter Antonsson som vände 
i straffområdet och spräckte 
AIF:s målnolla efter 335 
minuter.

– Jag hade två bra lägen 
innan, men lyckades inte 
sätta dit den och så har det 
ju varit hela säsongen. Ett 
tag tänkte jag att vi kommer 
nog aldrig att vinna i år, men 
vi kämpade oss verkligen 
till den här segern, menade 
Peter Antonsson.

Precis som L-G Hermans-
son förutspått blev det första 
målet förlösande. Ahlafors 
gick för tre poäng och med 
knappt tio minuter kvar att 
spela samarbetade Jihad 
Nashabat och Niclas Elving 
på vänsterkanten, vilket gav 
Elving fritt fram. 2-1-målet 
var helt enligt instruktions-
boken. Det fanns fler lik-
nande tillfällen som borde 
genererat mål.

– Vi käkar upp dem efter 
paus. Killarna gör det rik-
tigt bra och förhoppningsvis 
lättar trycket nu. De har så 

mycket fotboll i sig, berömde 
L-G Hermansson efter slut-
signalen.

Vänersborg skapade ett 
visst tryck mot AIF-målet 
i matchens slutskede och 
fick ett bra kvitteringsläge. 
I det stora hela hade Henrik 
Andersson och Shkar 
Nawzad kontroll på gäster-
nas anfall.

– Henkes återkomst ger 
oss den trygghet som saknats 
tidigare, dessutom har han 

ett snyggt skott i ribban, log 
Hermansson som dock får 
möblera om i försvaret redan 
i nästa match då Shkar är 
avstängd mot Kärra.

– Ja, det är synd, men vi 
har flera olika alternativ så 
det är ingen fara.

NÖDINGE. Nödinge SK 
tog sin tredje seger för 
säsongen genom att 
hemmabesegra Hälsö 
BK.

På torsdag väntar 
derby mot Nol IK i 
Alesexan.

– Det är alltid kul att 
möta Nol, vi känner 
varandra väl så det blir 
extra tändning, säger 
NSK-tränaren Magnus 
Johansson.

Med en match mindre 
spelad skuggar Nol Nödinge 

i tabellen, men det är Vim-
mervis blå eleganter som 
har imponerat mest i år. Mot 
Hälsö hade laget länge full 
kontroll även om det smög 
sig in en viss 
oro på slutet.

– De redu-
cerade till 3-1 
och fick en 
straff i slut-
sekunderna. 
Marcus Larsson gjorde en 
prakträddning. Det hade 

inte speglat matchen om de 
fått göra ett mål till. Vi var 
det bättre laget, men det 
går snabbt om man tappar 
koncentrationen. Mot Nol 

k o m m e r 
vi att prata 
mycket om att 
behålla fokus 
i 90 minuter, 
säger Magnus 
Johansson.

Han öste beröm över sin 
forward Kajin Talat som 

med två mål mot Hälsö nu 
har gjort sju strutar på fem 
matcher.

– Han är i fint slag och 
har en gudabenådad teknik. 
Underbart att se, säger 
Johansson.

Förra årets derbymat-
cher mot Nol slutade båda 
oavgjort. Det ligger nära till 
hands även i år.

– Vi känner varandra väl 
och har koll på det mesta, 
men visst kan det finnas en 

och annan ung talang som 
vi inte har scoutat. Vi kan 
säkert överraska med något 
också. Nol krigar till doma-
ren blåser av och det måste vi 
också vara beredda att göra, 
avslutar Magnus Johansson.

Nol förlorade förra veck-
ans möte med topplaget 
Säve SK med 2-0.
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FOTBOLL

Ons 8 maj kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Upphärad

Tor 9 maj kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Surte

Tor 9 maj kl 19.00
Nolängen

Nol – Nödinge

Tis 14 maj kl 19.00
Forsvallen

SBTK – Säven/Hol

FOTBOLL I ALE

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)

KL 20–01 Dans i Furulundsparken till The Flashmen
Servering av öl och cider från Ahlafors Bryggerier

Entré: 100 kr | Ålder: 18 år
WWW.AHLAFORSIF.SEI samarbete med

LÖRDAG 1 JUNI

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Vänersborgs IF 2-1 (0-1)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Hälsö BK 3-1 (2-0)

Niclas Elving gjorde segermålet med mindre än tio minuter kvar att spela. Väggspelet med 
Jihad Nashabat resulterade äntligen.

Svårstoppad. Jihad Nashabat var tillbaka i startelvan, ett 
förtroende han tackade för på bästa sätt.

Peter Antonsson sköt förlösande 1-1 och spräckte en 335 
minuter lång måltorka för AIF.

Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Vänersborgs IF 2-1 
(0-1)
Mål AIF: Peter Antonsson, Niclas 
Elving. Matchens kurrar: Edwin 
Pearson 3, Peter Antonsson 2, Jihad 
Nashabat 1.

Edet FK – Grebbestads IF 1-1 (0-1)
Mål EFK: Erik Andersson.

Division 5 Västergötland V
Rydbyholms SK – Göta BK 2-3 (1-1)
Mål GBK: Johan Lilja 2, självmål.

Skepplanda BTK – Kronängs IF 
2-0 (0-0)
Mål SBTK: Mattias Johansson, 
Emil Frii. Matchens kurrar: Markus 
Samuelsson 3, Jonathan Westlund 
2, Tobias Ottosson 1.

Division 6 Trollhättan
Trollhättans BoIS – Alvhems IK 
5-0 (2-0)

Lödöse/Nygård – Trollhättans FF 
5-1 (1-1)
Mål LNIK: Amir Shaat 2, Jimmy 
Aronsson 2, Peter Eriksson.

Division 6D Göteborg
Lundby IF 06 – Älvängens IK 1-1 (0-0)
Mål ÄIK: Självmål. Matchens kurrar: 
Pontus Dahlberg 3, Jacob Salenius 
2, Markus Hedberg 1.

Nödinge SK – Hälsö BK 3-1
Mål NSK: Kajin Talat 2, Kristofer 
Åkersten. Matchens kurrar: Kajin 
Talat 3, Kalle Hamfeldt 2, Marcus 
Larsson 1. 

Division 2 Västergötland S dam
IFK Ulricehamn – Skepplanda BTK 
1-2 (0-2)
Mål SBTK: Mikaela Ögren, Lotta 
Hillebjer.

Lödöse/Nygård – Bergdalens IK 
2-0 (1-0)
Mål LNIK: Matilda Johansson, 
Amanda Svensson.

Division 3 B Göteborg damer
Utbynäs – Ahlafors IF 1-0
Matchens kurrar: Malin Hult 3, 
Emma Håkansson 2, Emma Gun-
narsson 1.

Nödinge ser fram mot Nolderbyt
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