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Hopptävlingar
i maj och juni

Lokal - Nationell
Ponny och häst

Sommar 2013
Dagläger, kurser

och uteritter.
Barn och vuxna.

Nybörjargrupp
på ponny

Måndagar 16.45 
6 st elever

160kr/lektion

Varmt välkomna!

Ströplatser finns i befintliga 
grupper på ponny och häst!

Se mer info på hemsidan

 
Välkomna till Jennylund!
En ridklubb för alla med

hästen i centrum!

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Våren 2013

Division 3 NV Götaland

vs
EDET FK

Onsdag 5 juni kl 19

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS 

ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

DALS-ED. Förra måndagen 
var det tio lag från Skepp-
landa-Hålanda Boule som 
hade antagit inbjudan till 
Edsboulen och tagit sig till 
Dals-Ed. PRO i Ed bjuder 
varje år in 128 lag till boule-
spel. Det är en välorganise-
rad och trevlig tävling med 
en massa trevliga människor 
på plats.

Tävlingen startade 
med gruppspel för fyra lag 
och därifrån beroende på 
resultat särades vi i A- och 
B-serie. Efter detta gick vin-
nande lag vidare och övriga 
agerade publik. Till final 

i A-serien gick Sonia och 
Lennart Andreasson från 
Skepplanda-Hålanda Boule. 
Spänningen var stor och 
nog undrade vi andra hur 
de kunde orka vara på topp 
hela tiden. Finalen var den 
nionde matchen. De ledde 
hela tiden till motståndarna 
kom ikapp och gick förbi till 
seger.

Tänk vilka förmågor vi 
har i klubben, bli tvåa av 128 
lag, en prestation som belö-
nades med silvermedaljer 
och penningpris.

❐❐❐

Bouleframgång för 
Skepplanda-Hålanda

Sonia och Lennart Andreas-
son från Skepplanda-Hålan-
da Boule knep en silverplats 
när Edsboulen arrangerades 
i förra veckan.

Tungt poängtapp i slutminuten
GÖTEBORG. Ahlafors 
IF tappade värdefulla 
poäng  borta mot Älvs-
borg.

Hemmalaget nickade 
in en frispark i den 90:e 
minuten.

På onsdag väntar 
derby mot Edet FK och 
tränare Lars-Gunnar 
Hermansson har fort-
farande mycket att fun-
dera på.

En poäng borta brukar anses 
vara ett godkänt resultat. I 
år är kraven större än så på 
100-årsjubilerande Ahla-
fors IF. Det märks också 
på spelarna. Den magra 
poängskörden har fått många 
att tvivla och det är en ång-
estladdad stämning i det gul-
svarta laget. Passningsspelet 
under de första tjugo minu-
terna i fredagens bortamatch 
mot Älvsborg var under all 
kritik. Mängder av förlorade 
bollar och tekniska misstag 
gav hemmalaget ett övertag. 
Sakta men säkert växte dock 
AIF in i kostymen och ver-
kade springa av sig nervosite-
ten. Två minuter före halvlek 
blir det kalabalik i Älvsborgs 
straffområde. Niclas Elving 
rycker in från vänster, ser-
verar brorsan Johan ett bra 
skottläge som genererar en 
retur för Moha Abdulra-

zek vars skott också pareras, 
men inte bättre än att Ali El-
Refaei kan rulla in 0-1.

Efter paus fortsatte Ahla-
fors att vara det spelförande 
laget även om spelet var 
mediokert. Det var ont om 
målchanser och de gulsvarta 
lyckades dessvärre inte 
punktera matchen. Istället 
tog Älvsborg 
vara på det 
som bjöds. Ett 
skott utifrån 
tio minuter 
in på andra 
halvlek gick stolpe in och 
betydde 1-1. Med halvtim-
men kvar gav AIF-tränaren, 
Lars-Gunnar Hermansson, 
åter petade Jihad Nashabat 
chansen. Det gav energi åt 
laget, men det var mittbacken 
Henrik Anderssons boll ut 
till Niclas Elving som banade 
väg för ledningsmålet. 
Elving rusade ner mot kort-
linjen och slog ett vältajmat 
inspel till Moha Abdulrazek 
som stötte in 1-2 vid främre 
stolpen. Målet var förlö-
sande och Ahlafors såg trots 
en mindre bra insats ut att 
bärga samtliga poäng. I den 
90:e minuten fick Älvsborg 
emellertid en frispark som 
slogs mot den bortre stolpen. 
Fyra blå hemmaspelare når 
högst och en av dem skallade 
in kvitteringen vid stolpro-

ten. En blytung avslutning, 
dagen före 100-årsjubileet.

L-G Hermansson hade 
gjort en stor förändring i 
startelvan. Moha Abdulrazek 
ersatte Jonathan Lindström 
i den släpande anfallsrollen. 
Det gjorde att två av årets 
tyngsta nyförvärv, Jihad 
Nashabat och Jonathan 

L i n d s t r ö m , 
fick nöta bänk. 
Båda såg rejält 
sugna ut när de 
byttes in, även 
om ”Jonte” 

bara fick spela knappa fem 
minuter. Mot Edet på onsdag 
får Hermansson tänka om 
på nytt. Johan Elving fick 
sin tredje varning och är 
avstängd, vilket öppnar 
dörrar och skapar möjlig-
heter för andra. Oavsett 
vilka som spelar måste den 
stora frågan ändå vara hur 
alla dessa individualister ska 
kunna bilda ett vinnande lag. 

För tillfället saknas glöden 
och rädslan för att förlora är 
större än viljan att vinna.

– Det är alltid surt att 
tappa poäng i slutet, men det 
här kommer bara att drabba 
Edet. Nu vinner vi på onsdag 
istället, lovade målvakten 
Andreas Skånberg.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– AIF kryssade borta mot Älvsborg

Niclas Elving var på nytt bäste AIF:are och borde få ännu fl er bollar att jobba med. Han är 
Ahlafors giftigaste anfallsvapen.

Slitvarg! Moha Abdulrazek har jobbat stenhårt och belönades nu med en plats i startelvan.

Obekymrat Nol slog Hålta IK
NOL. Nol IK hade inga 
problem att besegra Hålta 
med klara 3-1 (2-0) i fre-
dags. Det betyder att laget 
efter en lång förlustsvit nu 
har vunnit två raka.

– Idag var det klasskillnad 

mellan lagen och killarna 
har börjat återfå lite själv-
förtroende. Vi får se hur det 
går, sa noltränaren Peter 
Karlsson specialstuderade 
Nödinge och Bosna IF i 
söndags kväll.

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


