
ALAFORS. – Otur, sa 
AIF:s Lars-Gunnar Her-
mansson.

– Välförtjänt tur, sa 
Edets Torben Christian-
sen.

Ett effektivare Edet 
FK vann årets första 
Götaälvdalsderby efter 
att Ahlafors IF träffat 
ramverket fem gånger.

Sett till själva matchen blev det 
gulsvarta hemmalaget rånat på 
poängen. Ahlafors IF hade ett 
friläge, en stolpträff och en 
boll i ribban under de inle-
dande tio minuterna. Då stack 
Edet FK upp och gjorde det 
som fotboll handlar om, mål. 
0-1 genom Henrik Johans-
son.  Edetförsvaret fick en 
fortsatt svettig afton, men när 
Tom Christiansen storspe-
lade mellan stolparna lyckades 
AIF inte få hål på gästerna.

I s t ä l l e t 
visade Edet 
återigen prov 
på mästerlig 
e f f e k t i v i t e t , 
då Henrik 
Johansson fick 
drömträff efter ett tveksamt 
försvarsspel av de gulsvarta. 
0-2 efter 30 minuter speglade 
inte matchen, men kändes 
typiskt för AIF:s säsong.

– Vi spelar med mycket 
ångest i ballongen just nu, då 
uppstår en tveksamhet i spelet 
fast idag är det ett fall framåt. 
Vi skapar många vassa chanser 
som normalt ska ge utdelning, 
men marginalerna är inte på 
vår sida för tillfället, sa en en 
allt annat än uppgiven L-G 
Hermansson.

För Edets del blev derbyt 

en skön vändning.
– Vi har haft mycket emot 

oss tidigare under säsongen 
och hade äntligen stolparna 
på vår sida. Nu har vi ett bra 
utgångsläge med Älvsborgs 
hemma i nästa omgång. Full 
pott även där så har vi rejält 
med fast mark under fötterna, 
konstaterade en lättad Torben 
Christiansen.

Efter paus ökade den gul-
svarta anstormningen. Niklas 
Elving hade ett gyllene tillfälle 
att reducera, men satte samma 
ribba som Moha Abdulra-
zek stiftat bekantskap med i 
första halvlek. Hemmalaget 
hade ett stort bollinnehav, 
men den sista avgörande pass-
ningen uteblev oftast. Först 
en kvart före slutet sräcktes 
Edets nolla. Det var frukten 
av ett mönsteranfall där Peter 
Antonsson hittade Elving 
som hittade Moha. Ahlafors 

IF gjorde vad 
de kunde för 
att nå en kvit-
tering, men 
istället blev det 
Edet som fick 
sista ordet. I 

matchens slutsekunder kon-
trade Andreas Ramm in 1-3.

Svårslaget
– Vi vet att vi är svåra att göra 
mål på och håller vi bara tätt 
får vi våra chanser. Idag tog vi 
vara på dem och då är vårt kol-
lektiv mycket svårslaget, sum-
merade Torben Christiansen 
Edets andra seger för året.

För AIF:s del väntar när-
mast Mellerud borta på 
lördag. Fram till dess lär L-G 
Hermansson fundera mycket 
kring försvarsspelet.

– Vi agerar med stor osä-
kerhet och lämnar över 
mycket ansvar. En del beror 
naturligtvis på att vi har spelat 
med olika uppställningar 
nästan varje match. Hur som 
helst så måste vi fortsätta tro 
på det vi gör. Jag är övertygad 
om att det här laget kommer 
att ta många poäng i serien. 
Vi väntar bara på att det ska 
lossna. Det är självförtroende 
killarna behöver.

14-2 i hörnor skvallrar om 
det gulsvarta spelövertaget, 
men avslöjar samtidigt inef-
fektiviteten.

Straffas hårt
– Det är klart vi ska vinna den 
här matchen, men vi saknar 
flytet. Samtidigt gör vi en del 
saker som inte hör hemma i 
division tre och idag straffas vi 
hårt för våra misstag, menade 
en dämpad Ali El-Refaei efter 

matchen.
Ordinarie keepern 

Andreas Skånberg insjuk-
nade i feber under matchda-
gen och rutinerade Stefan 
Johansson fick ersätta. Han 
var emellertid chanslös på 
målen. Jonathan Lindström 
ersatte avstängde kaptenen 
Johan Elving på mittfältet. 
Hur L-G Hermansson väljer 
att fomera laget mot Mellerud 
blir tveklöst spännande att se, 
då alla nu är tillgängliga.
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Edet effektivast i derbyt FOTBOLL
Division 2 Västergötland södra dam
Lödöse-Nygård – Skepplanda 
BTK 2-2 
Mål: Lotta Hillebjer, självmål. Match-
ens kurrar: Mathilda Errind 3, Emelie 
Johansson 2, Amanda Errind 1.

Division 3 Göteborg B dam
Jitex – Ahlafors IF 6-0 (2-0) 
Matchens kurrar AIF: Emma Håkans-
son 3, Annerlie Hermansson 2, 
Catrine Aronsson 1.
Kommentar: Ahlafors IF kom till spel 
utan fl era av sina ordinarie spelare 
och orkade inte mäta krafter med 
ett piggare Jitex. Lagen brottas om 
bronsplatsen i serien, men i och 
med resultatet fi ck Mölndalslaget 
ett försprång. AIF:s damer har 
bara vunnit tre av de åtta första 
matcherna och blir inte att räkna 
med i toppstriden.

Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Edet FK 1-3 (0-2)
Mål AIF: Moha Abdulrazek. Matchens 
kurrar AIF: Moha Abdulrazek 3, 
Edwin Pearson 2, Niklas Elving 1. Mål 
EFK: Henrik Johansson 2, Andreas 
Ramm. Matchens kurrar EFK: Tom 
Christiansen 3, Marcus Olsson 2, 
Henrik Johansson 1.

Grebbestad 9 10 19
Stångenäs 9 11 18
Vänersborgs IF 9 8 17
Skoftebyns IF 9 5 16
Västra Frölunda 9 7 15
Stenungsunds IF 9 1 15
Gunnilse IS 9 1 13
Kärra/KIF 9 -6 11
Edet FK 9 -1 8
Ahlafors IF 9 -7 8
Älvsborgs FF 9 -11 8
Melleruds IF 9 -18 4

Division 5 Västergötland V
Hedareds BK – Skepplanda BTK 
0-5 (0-0)
Mål: Mattias Johanson 2, Christian 
Rönkkö, Rasmus Johansson, Linus 
Carlsson. Matchens kurrar: Niklas 
Antonsson 3, Rasmus Johansson 2, 
Mattias Johansson 1.

Division 6 D Göteborg
Älvängens IK – Nödinge SK 2-2 
(1-0) 
Mål ÄIK: Magnus Lindgren, Rasmus 
Eriksson. Mål NSK: Kajin Talat, Bern-
had Hadenäs. Matchens kurrar ÄIK: 
Filip Jonemark 3, Johan Parinder 2, 
Markus Hedberg 1. Matchens kurrar 
NSK: Martin Johansson 3, Andreas 
Hjort 2, Ermin Aganovic 1.

Älvängens IK – Backatorp IF 8-0 
(3-0)
Mål ÄIK: Tim Webster 3, Samuel 
Ingvarsson 2, Albin Leyonlund, Jo-
nathan Malm och Magnus Lindgren. 
Matchens kurrar: Tim Webster 3, 
Pontus Dahlberg 2, Samuel Ingvars-
son 1.
Kommentar: Älvängen med nyvunn-
net självförtroende efter derbypo-
ängen mot Nödinge visade ingen 
pardon mot tabelljumbon Backatorp. 
3-0 i halvlek gjorde gästerna till 
ett lätt byte i andra halvlek. ÄIK:s 
keeper Pontus Dahlberg räddade 
en psykologiskt viktig straff i första 
halvlekens sista sekunder. Tim 
Webster svarade för ett hattrick 
kvällen till ära. Närmast väntar Nol 
på fredag i ett derby på Nolängen.

Bosna IF – Nol IK 5-0

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Sjuntorp 1-3 (0-0)
Mål AIK: Andreas Ruuska.

Lödöse/Nygård – Trollhättans IF 
1-2 (0-1)
Mål LNIK: Jimmy Aronsson.
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MATCHER PÅ 
FORSVALLEN
Herr div 5v 14/6 kl 19.00 

Sbtk – Östadskulle SK

Dam div 2s 15/6 kl 15.00 
Sbtk – Holmalund IF

Division 3 NV Götaland

vs
GUNNILSE IS

Onsdag 19 juni kl 19

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS 

ARENA
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AHLAFORS IF

Matchvärd

HÅLANDA. Gunilla Wal-
lengren från Hålanda 
är redo för VM i Lyon.

Kvaltiderna kla-
rade hon med råge vid 
Schweiziska Öppna 
Mästerskapen.

– Nu har jag gjort 
vad jag kan, säger Gu-
nilla till lokaltidningen.

Det var kallt och långtifrån 
optimala förutsättningar när 

Schweiziska Öppna Mäster-
skapen avgjordes. Regn och 
blåst mötte deltagarna.

– Inget vidare och tiderna 
blev därefter, förklarar Wal-
lengren.

Gunilla Wallengren 
ställde upp i 5 000, 1 500 och 
800 meter. I det sistnämnda 
loppet lyckades hon bäst och 
blev tvåa i sitt heat.

– Jag straffade flera av 
dem som slog mig i Para-

lympics, berättar Gunilla.
Nu håller Gunilla tum-

marna för att hon ska 
komma med i den trupp som 
ska få åka till Lyon, 19-28 
juli.

– Jag väntar besked inom 
kort, säger Gunilla som 
också låter hälsa att hon nu 
har bytt tillbaka till den täv-
lingsrullstol hon använde 
under åren 2000-05.

JONAS ANDERSSON

Gunilla är redo för VM

Tom Christiansen höll Tom Christiansen höll 
tätt i första halvlek när tätt i första halvlek när 
Antonsson med fl era Antonsson med fl era 
frestade på.frestade på.

Mikael Sandblom och hela det blå försvaret försvarade det Mikael Sandblom och hela det blå försvaret försvarade det 
egna målet med alla resurser... Här försöker Jihad få hål.egna målet med alla resurser... Här försöker Jihad få hål.
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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Edet FK 1-3 (0-2)


