
ALAFORS. Ahlafors 
hamnade i trubbel mot 
Skoftebyn i lördags.

Ett tidigt 0-2-un-
derläge satte press på 
hemmalaget.

AIF lyckades dock 
rädda en poäng tack 
vare ett piggt inhopp av 
Moha Abdulrazek.

Det var allt annat än muntra 
miner på Sjövallen, Svenska 
Stenhus Arena, efter mötet 
med Skoftebyn. Frustratio-
nen och besvikelsen över att 
på nytt ha svarat för en blek 
första halvlek var påtaglig. Att 
laget ändå räddade en poäng 
var sekundärt. I pausvilan var 
AIF-tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson allt annat än 
nöjd med 0-2 på tavlan.

– Jag brukar vara tydlig, 
men vänlig. Nu tonade jag 
ner vänligheten. Killarna 
behövde väckas och de tog 
kritiken på helt rätt sätt. Det 
är två skilda matcher, i första 
halvlek får ingen godkänt och 
i andra övertygar samtliga. 
Jag hoppas vi lär oss något av 
det här och hade vi fått utdel-
ning lite tidigare tror jag 
bestämt att vi hade vänt till 
seger, säger L-G Hermans-
son.

Den befogade utskäll-
ningen gav resultat. Ett trög-
startat hemmalag fick upp 
ångan i andra halvlek och 
Moha Abdulrazeks inhopp i 
den 60:e minuten blev väg-
visande. Först 
gjorde han 
själv 1-2 och 
någon minut 
före full tid 
spelade han fri 
Niclas Elving som satte kvit-
teringen.

– Fantastiskt vilket inhopp 
Moha gör! Det är en kille 
man unnar all framgång, 
seriös till tusen och en bra 
lagspelare. Han har knutit 
näven och visar nu på allvar 
att han ska ha en plats i laget. 
Den inställningen gör att du 
alltid till sist står som vinnare, 
menar Hermansson.

Med tio minuter kvar att 
spela gick Ahlafors ner på en 
trebackslinje och sist in på 
plan i en offensiv diamant var 
Jonathan Lindström som 
tvingats vila sina ljumskar de 
senaste matcherna.

– Det är en fin extrakom-
petens vi har att kasta in. 
Jag hoppas kunna matcha in 
honom försiktigt. Han ska 
spela 45 minuter med B-laget 
i veckan. Förhoppningsvis 

känns det bra för ”Jonte” så vi 
kan börja räkna med honom 
igen, säger Hermansson.

Värt att notera var också 
att backlöftet Erik Gunnars-
son kom in efter paus. Alex-
ander Anderssons knä höll 
inte. Gunnarsson var med 
som en komet i AIF:s pre-
miärelva borta mot Stenung-
sund, men har sedan dess lyst 
med sin frånvaro.

– Han har gnuggat på bra 

och drabbades som många 
andra unga killar vars utveck-
ling rusar iväg av en liten 
dipp. Nu är han på väg till-
baka på allvar och har sett 
riktigt bra ut. Hans inhopp 
mot Skoftebyn bådar gott, 
berömmer Hermansson som 
återigen tvingades kompo-
nera ihop en ny backlinje då 
mittbacken Henrik Anders-
son lämnat återbud.

– ”Henke” har visat sig 

vara vår viktigaste spelare så 
jag ljuger om jag säger att det 
inte ställer till några problem. 
Det som har varit svårt i år är 
att vi nästan aldrig har kunnat 
spela med samma uppställ-
ning.

Närmast står Västra Frö-
lunda på tur och även den 
matchen spelas på Sjövallen 
nu på lördag. Förhoppnings-
vis på naturgräs.
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Vill du börja rida?

K-RIDCENTER
Vi finns på Hamnens Gård, Älvängen 

Vi startar nybörjarkurs i liten grupp (max 5 st) på C- och D-ponny.

Anmälan till: Annika Teibl 0709-81 77 11
eller annika@k-ridcenter.se

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Skoftebyn 2-2 (0-2)
Mål AIF: Moha Abdulrazek, Niclas 
Elving. Matchens kurrar: Moha 
Abdulrazek 3, Niclas Elving 2, Edvin 
Pearson 1.

Edet – Vänersborgs IF 1-2
Mål EFK: Marcus Olsson.

Division 2 Västergötland södra 
damer
Skepplanda – Edet FK 3-1 (1-1)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 2, 
Emelie Johansson. Matchens kurrar: 
Sandra Augustsson 3, Mathilda 
Errind 2, Mikaela Ögren 1.

Division 3 Västergötland S, dam
Holmalunds IF – Lödöse/Nygård 
7-0 (2-0)

Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Göta BK 1-0 
(0-0)
Mål SBTK: Mathias Johansson. 
Matchens kurrar SBTK: Emil Rydén 3, 
Oscar Frii 2, Markus Samuelsson 1. 

Skepplanda BTK – Säven/Hol 3-1 
(1-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Niclas 
Hylander. Matchens kurrar: Christian 
Rönkkö 3, Emil Rydén 2, Linus Carls-
son 1.

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Hyppelns IK 6-1 (1-1)
Mål NSK: Kajin Talat 4, Rahel Faraj 2.
Matchens kurrar: Kajin Talat 3, Kalle 
Hamfelt 2, Rahel Faraj 1.
Nol IK – Hälsö BK 1-2
Mål: Ingen uppgift.
Surte FK – Lundby IF 3-2
Mål: Ingen uppgift.
Zenith – Älvängens IK 3-1 (2-0)
Mål ÄIK: Peter Eriksson.
Matchens kurrar: Tim Webster 3, 
Pontus Dahlberg 2, Andreas Johans-
son 1.

Bosna IF 7 18 16
Nödinge SK 7 12 15
Säve SK 7 5 15
IK Zenith 7 4 12
Älvängens IK 7 1 11
Hyppelns IK 6 -1 10
Hålta IK 7 -7 8
Lundby IF 06 6 -3 7
Nol IK 6 -4 6
Hälsö BK 6 -4 5
Surte IS FK 6 -15 4
Backatorps IF 6 -6 2

Division 6 Trollhättan
Hjärtum – Lödöse/Nygård 4-1 
(2-1)
Mål HIS: Mikael Persson 3, Lucas 
Strömberg. LNIK: Självmål.
Alvhem – Västerlanda 2-0 (0-0)
Mål AIK: Emil Larsson, Magnus Tilly.

ALAFORS. Nästa lördag 
får Sjövallen fi nfräm-
mat.

Som ett inslag i 
Ahlafors IF:s 100-årsfi -
rande spelas en jubi-
leumsmatch mellan AIF 
Oldtimers och TV-laget.

Profi ler som Robert 
Prytz, Patrik Sjöberg, 
Thomas Ravelli, Soran 
Ismail och Richard 
Herrey förväntas locka 
storpublik.

Lördagen den 1 juni är Ahla-
fors IF:s stora jubileumsdag 
med kändismatch på Sjöval-
len och efterföljande fest-
kväll i Furulundsparken.

– Blir det bara någorlunda 
hyfsat väder så tror vi på en 
stor publiktillströmning. 
Det är säkert många som är 
nyfikna på att se TV-lagets 
olika kändisar, men lika spän-
nande ska det bli att se AIF:s 
gamla lirare i aktion igen. I 
Ahlafors trupp ingår spelare 
från olika tidsepoker, bland 
andra bröderna Heden-
crona, Ulf Pettersson, 
Thomas Otter och Mat-
tias Skånberg. Vi har också 
landslagsmeriterat inslag i 
form av syskonen Helen och 
Ingrid Johansson, berättar 
Kjell Lundgren i AIF:s jubi-
leumskommitté.

Patrick Ekwall är den 
som är samordnare för TV-
laget. Det brukar bli ett fem-
tontal framträdanden per år.

– Som en halv allsvensk 

säsong, skrattar Patrick.
Hur länge har du varit 

involverad i TV-laget?
– 1996 drog vi igång lite 

vid sidan om Bengt Bed-
rups legendariska TV-lag, 
som hade varit mindre aktivt 
under ett par år.

Vem i laget tycker du 
är vassast fotbollsspelare 
idag?

– Det är väl egentligen 
Abgar Barsom och Geert 
den Ouden, som alldeles 
nyligen slutat spela fotboll. 
Nu är Geert knäskadad och 
då vill jag framhålla ”Abbe”. 
Han hade kunnat spela all-
svenskt fortfarande.

Finns det någon annan 
profil i laget som publiken 
ska hålla ett extra öga på?

– Patrik Sjöberg, han har 
det mesta som en TV-lags-

spelare ska ha.
Vad blir din egen roll, 

kommer vi att få se dig på 
planen?

– Ja, jag är i första hand 
med och spelar, även om det 
inte alltid behövs. Jag är mest 
utfyllnad på planen.

Jubileumsdagen avrun-
das i Furulundsparken där 
50-årsjubilerande The Flas-
hmen spelar upp till dans.

– En perfekt avrundning 
på jubileumsdagen. Det är 
absolut inte tal om någon 
sluten fest enbart för AIF-
anhängare utan alla som vill 
delta i 100-årsfirandet är 
hjärtligt välkomna till Furu-
lund, avslutar Kjell Lund-
gren.

JONAS ANDERSSON

Ahlafors räddade en poäng hemma
– Kvitterade 0-2-underläge

TV-laget kommer till Sjövallen

Robert Prytz 
är en av lirar-
na i TV-laget 
som kommer 
till Sjövallen 
lördagen den 
1 juni för att 
möta Ahlafors 
IF:s Oldtimers.
Foto: TV-laget

– Möter AIF Oldtimers i jubileumsmatch

Mattias Skånberg får med sina blotta 35 år återigen bära 
ett tungt lass, då han defi nitivt kommer att vara den i AIF 
Oldtimers som är närmast matchform. 
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Moha Abdulrazek har fått agera Moha Abdulrazek har fått agera 
inhoppare under våren och som inhoppare under våren och som 
han har levererat! Mot Skoftebyn han har levererat! Mot Skoftebyn 
blev det ett mål och en assist. Nu blev det ett mål och en assist. Nu 
väntar en plats i startelvan?väntar en plats i startelvan?
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Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Skoftebyn 2-2 (0-2)

Fre 24 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Gerdsken

Lör 25 maj kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – 
V Frölunda

Sön 26 maj kl 17.00
Älvevi

Älvängen – 
Backatorp

FOTBOLL I ALE


