
GÖTEBORG. Nol har 
inte gett upp.

Ny seger gör att 
laget fortfarande har 
chansen att bråka i 
toppen.

Nols herrar följde upp förra 
omgångens överraskande 
seger över serieledande 
Zenith med en stabil insats 
mot bottenlaget Backatorp. 
Med en match mindre spelad 

är laget bara fem poäng efter 
tvåan Nödinge.

– Tja, tabellen ljuger inte. 
Vi har häng, men målsätt-
ningen är fortfarande bara 
att bli bättre än i fjol och dit 

är det nära nu, säger Peter 
Karlsson, en nöjd nolträ-
nare.

Han hävdar att det fortfa-
rande handlar om att försöka 
hjälpa Nödinge i tätstriden.

– Sedan är det en bonus om 
vi också tar oss 
upp i toppen. 
Det känns bra 
just nu. Killarna 
kämpar på och 
stämningen är 
kanon. Nu börjar vi med att ta 
hand om Säve på fredag, säger 

Karlsson som gladde sig extra 
åt att junio-
ren Jonatan 
Bern t s son 
antecknade 
sig i målpro-
tokollet.
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SÄVE. Det svängde 
rejält i toppmatchen på 
Säveplan.

Hemmalaget och 
gästande Nödinge bjöd 
på åtta mål och delade 
på poängen.

Säve kvitterade på 
straff med blott fem 
minuter kvar att spela.

Nödinge kom i ett tufft 
2-0-underläge redan efter en 
kvart. Säve hade klart piggast 
ben och ett 
yrvaket NSK 
behövde tid 
på sig för att 
komma in i 
matchen. Efter 
dryga 21 minuter spräckte 
Rahel Faraj Nödinges nolla 
och, men Säve replikerade 
snabbt och Omid Larizadeh 

gjorde därmed sitt tredje mål. 
Som tur var lyckades NSK:s 
spelmotor Kalle Hamfeldt 
reducera på nytt innan paus-
vilan. 

I andra halvlek kändes 
det som att gästerna trots 
allt skulle lyckas avväpna 
sina motståndare. Rahel 
Faraj kvitterade och Bern-
had Hadenäs gav gästerna 
ledningen för första gången. 
Rahel hade flera lägen 
att dryga ut försprånget, 

även Kalle 
H a m f e l d t 
och Martin 
J o h a n s s o n 
sumpade sina 
chanser. Som 
vanligt innebar 

ineffektiviteten en poängför-
lust. Fem minuter före slut-
signalen fick Säve en straff 

och dramat sluade oavgjort. 
Faktum är att det kunde lika 
gärna ha blivit ytterligare en 
straffspark för hemmalaget 
i slutskedet, men domaren 
valde att fria.

NSK skuggar allt jämnt 
serieledande Zenith tre 
poäng bakom och möter när-
mast Hälsö borta på lördag. 
Veckan därpå väntar derby 
på Vimmervi mot Nol. En 
match som mycket väl kan 
vara av mycket stor bety-
delse för båda lagen. Om inte 
annat har Nol revansch att 
kräva från vårens bottennapp 
(0-6).

Dramat fortsätter i sexan.
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ALAFORS. Den po-
sitiva trenden är nu 
defi nitivt bruten för 
Ahlafors IF.

Det blev en ny förlust 
borta mot Skoftebyn.

I lördagens ödes-
match mot Kärra får 
laget dessutom klara 
sig utan sina båda 
målvakter Andreas 
Skånberg och Stefan 
Johansson.

Förlusten mot Skoftebyn var 
lätt att acceptera. Nysätras 
armé var överlägsen i slag-
styrka och dominerade hela 
matchen förutom den första 
kvarten, då de gulsvarta 
gästerna var etta på bollen. 
Redan efter tre minuter 
kunde Jihad Nashabat 
skicka in ledningsmålet 

efter ett fint inspel av Niclas 
Elving. Minuten senare kom 
vänsterbacken Erik Gun-
narsson runt fint på samma 
kant och hittade skytte-
kungen Moha Abdulrazek 
som avslutade kliniskit – i 
ribban!

– 2-0 hade 
betytt en 
annan match-
bild. De hade 
tvingats öppna 
upp sig och vi hade fått det 
lite lättare. Vi följer match-
planen perfekt, men sex 
olyckliga minuter gör att de 
får övertag. I halvlek kändes 
det bra och jag var inte direkt 
orolig. Jag upplevde att vi 
hade koll på dem och jag 
trodde vi skulle kunna kontra 
in ett par mål. När de gör 
3-1 går luften ur oss och vi 
är aldrig riktigt nära att hota 

dem, säger AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermansson.

Skoftebyn ägde som väntat 
mycket boll, men Ahlafors 
snabba omställningar som 
normalt bär frukt var utan 
spets. Till sist blev trycket 

för stort mot 
det gulsvarta 
målet och i 
den första 
h a l v l e k e n s 
sista minut 

kvitterade hemmalaget. Det 
var ett psykologiskt viktigt 
mål och den positiva energin 
tog Skoftebyn med sig ut i 
andra halvlek. 

Direkt efter paus förval-
tade laget en hörna och 2-1 
följdes av 3-1 inom loppet 
av ett par minuter. Ahla-
fors försökte komma in i 
matchen, men vägde för lätt 
mot ett kompakt, stabilt och 

fysiskt överlägset Skoftebyn. 
Edwin Pearson forcerade 
in ett reduceringsmål på 
övertid. Eftersnacket kom 
att handla om målvakten 
Andreas Skånbergs gula 
kort som innebär att han är 
avstängd mot Kärra nu på 
lördag. Dubbel olycka är 
att reservmålvakten Stefan 
Johansson vädrade sitt miss-
nöje med domaren i veckans 
B-lagsmatch, vilket innebär 
att även han är avstängd. 
Näste man i turordningen 
är junioren Philip Lund-
gren, 18, som ännu inte har 
A-lagsdebuterat.

– Jag ska prata med Philip 
och se hur han känner inför 
uppgiften. Vill inte han stå 
får vi kolla i alla vrår och se 
om vi kan hitta något. Ett 
annat alternativ är ju att ställa 
en utespelare, säger LG Her-

mansson.
Kärra har repat mod och 

matchen mot AIF är av nyck-
elkaraktär. Båda lagen behö-
ver vinna för att undvika att 

bli inblandat i kvalstriden.
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Ahlafors halkar efter
– Målvaktskris inför ödesmatchen mot Kärra

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Skoftebyn – Ahlafors IF 3-2 (1-1)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Säve SK – Nödinge SK 4-4 (3-2)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Backatorp – Nol IK 1-5 (1-2)

Niclas Elving var pigg i matchinledningen, men markerades 
sedan bort och då saknar AIF ett riktigt hot.

Nol tar in på topplagen – än är det inte kört

Målrikt när NSK och Säve kryssade

Bernhad Hade-
näs var pigg och 
målskytt för 
NSK.
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