
ALAFORS. Det blev en 
ny tung förlust för AIF 
mot Kärra.

Den tredje raka.
Nu återstår fyra 

matcher, samtliga mot 
seriens främsta lag.

Hösten som började med en 
kraftig medvind har plöts-
ligt förbytts till ett klimat 
med otäcka kastvindar, där 
Ahlafors IF har svårt att hålla 
skärpan uppe i 90 minuter. 
Mot Kärra inledde hemma-
laget ytterst tveksamt och 
gästernas 2-0-ledning i paus 
var inget att säga om.

AIF-tränaren Lars-Gun-
nar Hermansson försökte 
väcka laget genom att tillföra 
ny energi med 
Jihad Nasha-
bat och Peter 
Antonsson . 
Visst blev det 
bättre i andra 
halvlek, men misstagen var 
större än nogrannheten och 
efter en kvart hade Kärra 
3-0. Jonathan Lindström 
prickade in första reduce-
ringen från nära håll minu-
ten senare. Målet blev en 
vitaminkick. Ahlafors tog 
över och tryckte på. Utdel-
ningen lät inte vänta på sig. 

Peter Antonsson bugade 
in 2-3 och hemmlaget fick 
poängvittring med 25 minu-
ter kvar att spela.

Trots ribbträffar, frilägen 
och en mängd klara målchan-
ser förmådde inte Ahlafors 
kvittera. Bästa chansen fick 
mittbacken Henrik Anders-
son när han rusade fram på 
Shkar Nawzads skottretur, 
men missade sitt jätteläge.

Jonathan Lindström, spe-
lande assisterande tränare, 
utsågs till bästa hemmaspe-
lare.

Bedrövlig insats
– Vi gör en bedrövlig första 
halvlek, där enkla misstag 
medför att de får övertag i 

matchen. Vi 
har oss själva 
att skylla. 
Efter utskäll-
ningen i paus 
skärper vi till 

oss, men det är ju löjligt att 
det ska behöva gå så långt, 
säger Lindström.

Nu väntar Vänersborgs IF 
borta redan på fredag. En titt 
i tabellen avslöjar att poäng-
behovet har börjat tillta.

– I våra bästa stunder slår 
vi alla lag i den här serien, 
men utan rätt fokusering kan 

vi också förlora mot vilket 
motstånd som helst. Nu 
gäller det att vi knyter näven 
och visar vad vi går för. Det 
kan fortfarande bli en hygg-
lig placering, menar Lind-
ström. 

Publiken fick se Philip 

Lundgren, 18, göra A-lags-
debut i hemmamålet. Den 
unge burväktaren svarade 
för ett par suveräna parader 
i andra halvlek och kunde 
kvittera ut ett godkänt betyg.

Ordinarie målvakten 
Andreas Skånberg var 

avstängd efter tre gula kort, 
men är nu tillbaka i truppen. 

Fler matchbilder på 
www.alekuriren.se
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Spela fritt i höst

Bli medlem säsongen 2014 
för endast 2 995 kr!

Betala 995 kr nu och resterande 
2 000 kr i februari.

www.backasaterigolf.se   0303-636 18  
info@backasaterigolf.se

Erbjudandet gäller endast nya medlemmar.

Banan är i 

toppskick!

LOPPIS 
Bohus Centrum 
Lördag-söndag 

14-15 sept kl 10-15
Lego, leksaker, barnartiklar

Har du saker du vill sälja?
Hyr en plats för endast  

50:-/dag
Ingen förbokning krävs

För mer info ring 031-98 24 00

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Tisdag 10 september
från kl 17.30

Träningsdagar: Tisdag, onsdag, torsdag

Ny tränare för säsongen - Clarence Goyeram

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87
E-post: adb.ale@hotmail.com

Ahlafors sitter fast i hissen
– Och den går i fel riktning

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kärra/KIF 2-3 (0-2)

Fre 13 sept kl 19.30
Sjövallen

Ahlafors dam 
– Utbynäs

Lör 14 sept kl 13.00
Surte IP

Surte – Älvängen

Lör 14 sept kl 15.00
Forsvallen
SBTK dam 

– Lödöse/Nygård

Sön 15 sept kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Nol

FOTBOLL I ALENathalie Wilhemsson drygar ut ledningen i cupen
ALE. Nathalie Wilhems-
son kör mot en solklar 
seger i Västkustcupen.

Segrar i de två 
senaste tävlingarna i 
Stenungsund och på 
Tjörn gör att hon leder i 
ensamt majestät.

Älvbygdens MK har 
en fi n folkracesäsong.

Förra helgen avgjordes den 
femte deltävlingen i Västkust-
cupen i Stenungsund. Natha-
lie Wilhelmsson drygade då 
ut sin ledning genom att vinna 
sina tre kvalheat och sedan 
köra hem A-finalen för dam/
veteran.

I samma tävling slutade 
Julia Carlsson femma i 
samma klass. I A-finalen 

för seniorer slutade ÄMK:s 
Tobias Svenrot tvåa och 
Tobias Wigeborg fyra. I 
C-finalen för seniorer blev 
Roger Larsson trea, Björn 
Gidlund fyra och Mikael 
Lind femma.

Den gångna helgen arrang-
erade Tjörns motorförening 
sin årliga folkracetävling på 
Fagerfjällsbanan. Nathalie 
Wilhelmsson vann återigen 
sin klass och Julia Carlsson 
blev denna gång fyra. Tobias 
Svenrot körde in på en silver-
plats i A-finalen för seniorer. 
Tobias Wigeborn och Björn 
Gidlund blev trea respektive 
fyra i C-finalen.

Den sjunde och sista del-
tävlingen i Västkustcupen körs 
i Trollhättan den 5 oktober.

Nathalie Wilhelmsson har drygat Nathalie Wilhelmsson har drygat 
ut ledningen i Västkustcupen ut ledningen i Västkustcupen 
som hon nu leder överlägset inför som hon nu leder överlägset inför 
den avslutande deltävlingen.den avslutande deltävlingen.

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Tungt fall. Niclas Elving och hans Ahlafors IF har tappat skärpan. Enkla baklängesmål och brutala målsumpar framåt gör att 
laget har förlorat tre raka matcher.


