
NÖDINGE. Nödinge SK 
bjöd den publik som 
trotsade vädret valuta 
för entrépengen.

Regnet hindrade inte 
Nödinge från att göra 
hela tio mål.

– Fanastiskt kul att 
vi kan bjuda på så rolig 
fotboll, men att släppa 
in fem kändes lite onö-
digt, säger NSK-träna-
ren Magnus Olofsson.

Han kunde självklart inte 
vara besviken efter att ha 
vunnit med fem måls margi-
nal, men...

– Lundby 06 är inte en 
motståndare som ska få 
göra fem mål på oss. Att vi 
sedan gör tio bekräftar bara 
vilken slagkraft vi har på den 
offensiva planhalvan, menar 
Olofsson.

Superlöftet Kajin Talat 
var hemmalagets store fyr-
verkerimästare. Han smällde 
in hela sex av målen, varav de 
fyra första – ett äkta hattrick 
– i första halv-
lek. Trots led-
ning 4-1 var 
det spännande 
i paus.

– Ja, vi 
trodde vi var världsmästare 
och började promenera, då 
straffas du även i division sex. 
Plötsligt stod det 4-3, berät-
tar Olofsson.

När det var som mest 
spännande presenterade 
sig hemvändaren Martin 
Johansson för publiken. En 
volleykanon från distans som 
det kommer att pratas om 
länge på Vimmervi.

– Jag har aldrig sett ett så 
vackert mål på den här nivån. 

Målet betydde 5-3 och var 
betydelsefullt. Sedan satte 
Kajin och Rahel Farajs mål-
show fart igen, säger Magnus 
Olofsson.

Nödinge SK 
har fortfa-
rande bra koll 
på topplagen i 
tabellen. Alla 
är inom räck-

håll och närmast väntar ett 
derby mot Surte IS FK som 
enligt uppgift får klara sig 
utan sin fixstjärna, bandy-
profilen Lasse Karlsson, 
som visades ut i matchen mot 
Säve (1-1).

MELLERUD. Ahlafors 
IF visade inga nerver i 
årets viktigaste borta-
match.

Laget tog en säker 
trepoängare och visade 
att formen är på väg.

Moha Abdulrazek blev 
tvåmålsskytt, men det 
var Niclas Elving som 
var planens dominant.

Bottenmötet mellan Mel-
leruds IF och Ahlafors IF på 
Rådavallen hade alla förut-
sättningar. Båda lagen var i 
behov av seger och de yttre 
omständigheterna var de 
bästa tänkbara. Moha Abdul-
razek fick på nytt förtroende 
som AIF:s spjutspets och 
bekräftade för tränare Lars-
Gunnar Hermansson att 
han förtjänade det. Redan 
efter åtta minuter har han 
sitt första läge, fint framspe-
lad från vänsterkanten där 
Niclas Elving hade lekstuga 
i 90 minuter. Tre minuter 
senare visade AIF upp sin 
vassaste sida. Elving attacke-
rade från vänster och spelade 
snett inåt bakåt där en fram-
störtande Moha pangar in 
0-1. En kvart 
senare driver 
Ali El Refaei 
in från höger, 
hittar pånytt 
födde Jonat-
han Lindström som sätter 
bollen på djupet där Moha 
fri med målvakt sätter tvåan. 
Ahlafors hade därmed skaffat 
sig total kontroll över match-
bilden.

– Men så händer det som 
inte får hända, men som 
nästan ändå alltid sker. Vi 
tappar fokus i några minu-
ter och rensar inte undan 
ordentligt, plötsligt blir 
bollen kvar i straffområdet 
och det uppstår en incident 
som domaren korrekt väljer 
att blåsa straff för. 1-2 och 
nytt liv i matchen, men jag 

var aldrig orolig, säger Lars-
Gunnar Hermansson.

Det hade 
han ingen 
anledning att 
vara. Ahlafors 
u p p t r ä d d e 
med självför-

troende, vinnarinstinkt och 
framför allt som ett kollektiv 
– en för alla, alla för en.

– Det kändes redan när 
vi klev på bussen att idag 
kommer det här laget inte att 
förlora. Jag måste berömma 
killarna för deras inställ-
ning. Trots att vi har haft det 
motigt i inledningen så upp-
träder de professionellt och 
ofta med ett leende på läp-
parna. Det lär inte bli sämre 
efter lördagens uppvisning. 
Flera av de förhandsnomi-
nerade nyckelspelarna, däri-
bland Jonathan Lindström 

och Jonathan Henriksson, 
spelade med pondus och 
kvalité. Båda svarade för sina 
bästa insatser för året i den 
gulsvarta tröjan.

Melleruds IF lyckades 
aldrig sprida någon oro i 
AIF. Gästerna gjorde tidigt 
i andra halvlek 1-3 genom 
Niclas Elving, som denna 
gång valde att avsluta själv.

Självförtroende
– Det har lossnat nu. Det 
märks på flera av killarna. 
Skönt att Moha fick trycka 
in två bollar. Vi har skapat 
många lägen flera matcher 
i rad och när det väl lossnar 
kommer självförtroendet, då 
kan det bli mycket mål. Tidi-
gare har vi haft marginalerna 
emot oss. Förhoppningsvis 
har det vänt nu, säger Niclas 
Elving som ser fram mot 

onsdagens möte med sina 
tidigare klubbkamrater i 
Gunnilse IS.

– Matcherna mot Gun-
nilse är alltid speciella. Vi 
känner varandra väl. De har 
varit inne i en tung period 
och tvingats spela utan ett 
antal ordinarie spelare. Har 
vi tur är inte alla tillbaka 
mot oss heller, men oavsett 
kommer det bli en bra match 
eftersom det är två lag som 
gillar att sparka boll, säger 
Niclas Elving vars attacker 
inte kommer att överraska 
motståndaren.

– Det som är bra just nu 
är att vi hotar från flera håll. 
Det är många som ser heta ut 
för tillfället.

Även Jihad Nashabat 
spelade i Gunnilse förra året 
och står nu inför ett spän-
nande möte. Serien vänder 

sedan och Ahlafors åker 
nästa vecka till Hjällbo. En 
titt i tabellen avslöjar vilken 
betydelse dessa båda matcher 
har.

"Henrikssoneffekt"
Stämningen i bussen hem 
var segerviss inför fortsätt-
ningen. Mittbacken Jonat-
han Henriksson som var 
tillbaka i spel efter petning 
och en olycklig fingerskada 
kunde inte hålla sig, utan 
smög fram till L-G Her-
mansson.

– Är det för tidigt att tala 
om en "Henriksson-effekt"?

Självförtroendet är till-
baka i AIF.
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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Mellruds IF – Ahlafors IF 1-4 (1-2)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Lundby 06  10-5 (4-3)

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Mellruds IF – Ahlafors IF 1-4 (1-2)
Mål AIF: Moha Abdulrazek 2, Niclas 
Elving, Pontus Otter. Matchens 
kurrar: Niclas Elving 3, Moha Abdul-
razek 2, Jonathan Lindström 1.

Edet – Älvsborgs FF 1-5 (0-2)
Mål EFK: Andreas Ramm.

Grebbestad 10 10 20
Stångenäs 10 11 19
Vänersborgs IF 10 8 18
Stenungsund 10 2 18
Skoftebyn 10 5 17
Västra Frölunda 10 7 16
Gunnilse IS 10 7 14
Ahlafors IF 10 -4 11
Älvsborgs FF 10 -7 11
Kärra/KIF 10 -7 11
Edet FK 10 -5 8
Melleruds IF 10 -21 4

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Östadkulle 2-3 (2-0)
Mål SBTK: Emil Rydén, Patric Skånberg.
Matchens kurrar: Emil Rydén 3, 
Patric Skånberg 2, Tobias Ottosson 1.

Göta BK 10 14 25
Gerdskens BK 10 26 22
Östadkulle 10 6 18
Skepplanda 10 6 17
Dardania IF 10 6 15
Trollhättans FK 10 -3 14
Sävens BK/Hol 10 -7 13
Sollebrunn 10 2 12
Rydboholms SK 10 -6 11
Kronängs IF 10 -16 9
Hedareds BK 10 -12 6
Bollebygds IF 10 -16 6

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Älvängens IK 0-0
Matchens kurrar NIK: Ingen uppgift.
Matchens kurrar ÄIK: Markus Hed-
berg 3, Magnus Lindgren 2, Albin 
Leyonlund 1.
Surte IS FK – Säve SK 1-1 (1-1)
Mål SIS: Lasse Karlsson
Nödinge SK – Lundby 06 10-5 (4-3)
Mål NSK: Kajin Talat 6, Rahel Fahraj 
2, Martin Johansson, Emil Begic. 
Matchens kurrar NSK: Kajin Talat 3, 
Martin Johansson 2, Emil Begic 1.

IK Zenith 11 28 27
Bosna IF 11 22 23
Nödinge SK 11 19 23
Säve SK 11 10 22
Hyppelns IK 11 2 20
Hälsö BK 11 -1 14
Älvängens IK 11 4 13
Nol IK 10 -5 13
Hålta IK 11 -13 9
Lundby IF 06 9 -15 7
Surte IS FK 11 -27 6
Backatorps IF 10 -24 3

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Trollhättans Syr 1-5 (0-2)
Mål AIK: Jimmy Lidén.

Sjuntorp – Lödöse/Nygård 7-1 (1-1)
Mål LNIK: Jimmy Mitteli.

Division 2 Västergötland S, dam
Borås GIF – Lödöse/Nygård 4-0 (1-0)

Nu är glädjen tillbaka i AIF
– Melleruds IF var chanslöst i måstematchen på Rådavallen

Kramar om kungen! Moha Abdulrazek och Ali El Refaei var snabbt framme och kramade om Niclas Elving efter hans magni-
fi ka 1-3-mål. "Du är kungen", ropade Moha och det var svårt att inte hålla med i lördags.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

15 mål när NSK bjöd på fyrverkeri

Kajin Talat gjorde Kajin Talat gjorde 
hela sex mål i hela sex mål i 
matchen mot matchen mot 
Lundby O6 som NSK Lundby O6 som NSK 
vann med 10-5.vann med 10-5.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ons 19 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Gunnilse

Mån 24 juni kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Surte

Tis 25 juni kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda 
– Trollh. FK
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