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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Västra Frölunda 1-2 
(1-2)
Mål AIF: Niclas Elving. Matchens 
kurrar: Niclas Elving 3, Andreas 
Skånberg 2, Moha Abdulrazek 1.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Gerdsken 4-4 (3-0)
Mål SBTK: Jonathan Westlund, 
Linus Carlsson, Mathias Johansson, 
självmål.
Matchens kurrar: Emil Rydén 3, 
Patric Skånberg 2, Mathias Johans-
son 1.

Division 6 D Göteborg
Hålta IK – Nödinge SK 1-4 (0-3)
Mål NSK: Ermin Aganovic 2, Hanif 
Ahmed, Emil Begic. Matchens kurrar: 
Ermin Aganovic 3, Raid Juma 2, 
Wshyar Kotani 1.

Hyppelns IK – Nol IK 1-3
Mål NIK: Marcus Hansson, Mikael 
Hintze, Bojan Ilic. Matchens kurrar: 
Jesper Garvetti 3, Mikael Hintze 2, 
Bojan Ilic 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Alvhem 2-2 
(0-2)
Mål LNIK: Jimmy Aronsson, Adrian 
Petersson. AIK: Magnus Tilly, Jimmy 
Lidén.

Division 2 Västergötland södra
Friscopojkarna – Skepplanda 0-0
Matchens kurrar: Matilda Errind 3, 
Andréa Lindgren 2, Sandra Alvenby 1.

Lödöse/Nygård – Äspered 4-2 
(2-0)
Mål LNIK: Embla Petersdotter 2, 
Evelina Löfström 2.

ALAFORS. Ny förlust 
och turbulensen i trup-
pen.

Det är frustrerat i 
Ahlafors IF.

– Nu gäller det att 
vi hittar glädjen igen 
och får alla att dra åt 
samma håll, medger 
tränare Lars-Gunnar 
Hermansson.
Efter en mardrömslik inled-
ning på säsongen med tre 
raka förluster vände Ahlafors 
trenden med två segrar mot 
Vänersborg och Kärra. Efter 
det har laget hamnat i en ny 
svacka och på de två senaste 
matcherna har det bara blivit 
en poäng. Mot Västra Frö-
lunda såg det ljust ut när 
Niclas Elving skickade in ett 
drömmål efter en spelad halv-
timme, men bara några minu-
ter senare hade gästerna både 
kvitterat och gjort det som 
skulle bli ett segermål.

– Det kändes inte rättvist 
att vi låg under i halvlek. Efter 
paus försökte vi verkligen, 
men lyckades helt enkelt inte, 
suckar Lars-Gunnar Her-
mansson.

I lördags gjordes två för-
ändringar i startelvan. Moha 
Abdulrazek som agerat 
lyckosam inhoppare fick spela 
från start ute till höger på 
bekostnad av Ali El-Refaei 
och Jonathan Lindström tog 
plats som släpande anfallare 
istället för Jihad Nashabat. 
Det sistnämnda bytet förvå-
nade många, inklusive Jihad 

Nashabat själv, som blev så 
besviken att han vägrade att 
ens komma till matchen.

– Jihad har varit småskadad 
under veckan och inte tränat 
fullt. ”Jonte” är tillbaka och 
vi vill gärna få igång honom. 
Det är lite turbulent i truppen 
just nu och det 
är flera spelare 
som funderar 
på sin fram-
tid. Jag hoppas 
självklart att vi 
kan komma överens och få alla 
att dra åt samma håll, säger 
Lars-Gunnar Hermansson.

I efterhand kunde L-G 
konstatera att ”Jonte” Lind-
ström fortfarande har en bit 
kvar till toppform och pet-
ningen av Jihad Nashabat 
kändes som ett grovt tjänste-
fel. Jihads teknik och kreativi-
tet saknades i lördags, samti-
digt är det beklämmande när 

spelare sätter sig själva fram-
för laget och vägrar sitta på 
bänken.

– Redan i vintras sa jag till 
killarna att det här kommer att 
bli en mycket speciell säsong. 
Spelare som normalt spelar 
kommer kanske att få stå åt 

sidan ett antal 
matcher på 
grund av den 
tuffa konkur-
rensen. Därför 
är jag förvånad 

över att man reagerar nu. Det 
finns bara elva platser i laget 
och missar man ett par trä-
ningar finns det stor risk att 
man också åker ur laget, säger 
Lars-Gunnar Hermansson.

Ahlafors IF har mycket att 
fundera på inför fredagens 
möte med Älvsborg. Laget 
har stora problem att eta-
blera tryck på motståndarens 
planhalva och förutom Niclas 

Elving känns anfallshoten 
uddlösa. Det blir ofta väldigt 
omständigt.

– Vi försöker nyttja Niclas 
så mycket som möjligt, men 
lyckas inte alltid hitta fram 
med bollen. Det måste vi bli 
bättre på. Älvsborg har tagit 
lite poäng nu i slutet och är 
det något vi har lärt oss så är 
det att alla lag kan slå alla. 
Vi måste komma väl förbe-
redda och fokuserade för att 
ta poäng, avslutar L-G Her-
mansson.

Noterbart var att AIF:s 
keeper Andreas Skånberg 
svarade för några riktiga 
klassräddningar i matchen 
mot Västra Frölunda, men 
med handen på hjärtat hade 
ett kryss speglat lördagens 
drabbning bäst.

Förlust och turbulens i Ahlafors IF
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Fre 31 maj kl 19.00

Nolängen

Nol – Hålta

Fre 31 maj kl 19.30

Sjövallen
Ahlafors dam – 

Sandarna

Lör 1 juni kl 15.00

Forsvallen

SBTK dam – Bergdalen

Lör 1 juni kl 16.00

Sjövallen
AIF Oldtimers – 

TV-laget

Sön 2 juni kl 16.00

Surte IP

Surte – Hyppeln

Sön 2 juni kl 18.00

Forsvallen
Skepplanda – 

Rydboholm

Sön 2 juni kl 18.00

Vimmervi
Nödinge – Bosna

Tis 4 juni kl 19.00

Surte IP
Surte – Backatorp

Moha Abdul-
razek fi ck 
chansen i 
startelvan 
och gjorde 
bra ifrån även 
om det inte 
blev några 
mål den här 
gången.
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