
NUMMER 15         VECKA 16| 25SPORT

FOTBOLL I ALE

Tors 17 april kl 18.30
Forsvallen

Skepplanda – Dardania

Mån 21 april kl 13.00
Älvevi

Älvängen – Neutrala

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem den 8 april deltog 9 
par. Medel var 72 poäng och 
följande 3 par placerade sig 
över medel:

1. Elsa Persson/Rikard Johansson         95
2. Ronny Andersson/Torsten Johansson 94
3. Raimo Penttilä/Bent Willumsen        73

BRIDGE

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kärra KIF 1-3 (0-1)
Mål AIF: Erik Gunnarsson. Matchens 
kurrar: Peter Antonsson 3, Erik 
Gunnarsson 2, Jesper Johannesson 1. 

Div 6D Göteborg
Hälsö BK – Älvängens IK 1-0 (1-0)
Matchens kurrar ÄIK: Pontus 
Dahlberg 3, Markus Ahlbom 2, Johan 
Parinder 1.

Div 7C Göteborg
Solväders FC - Surte IS FK 3-2
Mål Surte IS FK: John Landstedt, 
Kenny Sorjonen. Matchens kurrar: 
Kenny Sorjonen 3, John Landstedt 2, 
Rammus Sjöstrand 1.

FOTBOLL

ALAFORS. Ahlafors IF 
började årets seriespel 
med en tung hemmaför-
lust mot Kärra KIF.

Förlusten var inte 
mycket att säga om.

Hemmalaget kom inte 
upp i nivå och gästerna 
tog vara på de chanser 
som gavs.

Så var kulan i luften även i 
division 3 nordvästra Göta-
land. Premiären på Sjöval-
lens konstgräs blev dock inte 
den positiva injektion som 
alla lag drömmer att få starta 
säsongen med.

– Nej, vi hade självklart 
önskat ett bättre resultat, 
men vi tar med oss en bra 
känsla från vår andra halv-
lek. Efter paus visade vi 
hjärta och kämpade för var-
andra. Det var bara det där 
sista som saknades. Den 
där riktigt heta kvitterings-
chansen vid 1-2 kom aldrig, 
däremot tror jag nog Kärra 
håller med om att vi körde 
slut på dem. Jag vet inte hur 
många av dem som spelade 
med kramp i slutet, men de 
förtjänar också beröm för 
sin inställning. De gör två 
riktiga klassmål, summerar 
årsfärske tränaren Daniel 
Eriksson sina intryck.

Blek första
Efter en tämligen blek första 
halvlek som mest präglades 
av premiärnerver och dåligt 
passningsspel från båda la-
gen gick Kärra KIF till vilan 
med 1-0. Ledningen dry-
gades ut i början av andra, 
men med 22 minuter kvar 
att spela reducerade Ahlafors 
snyggt genom inhoppande 
Jesper Johannesson som 
slog en härlig boll till Erik 
Gunnarsson – 1-2.

– Fantastiskt kul att våra 
ungdomar levererar, beröm-
de Eriksson. Johannessons 
inhopp var magnifikt.

Redan på torsdag är det 
dags igen. Ahlafors reser till 
Överåsvallen för att möta 
nykomlingen Lunden ÖBK, 

där särskilt två ansikten är 
bekanta. Laget tränas av 
AIF:s tidigare fältherre Mi-
chel Berntsson Gonzales 
och en av mittbackarna är 
Jonatan Henriksson som 
tjänstgjorde i gulsvart så sent 
som i fjol.

– Det blir säkert en extra 
injektion och efter den här 
premiären ska vi inte sakna 
tändvätska i alla fall. Samma 
sak lär ju i och för sig gälla 
för Lunden som fick en rejäl 
smäll borta mot Säffle (4-1). 
Efter mina år i Kongahälla 
har jag bra koll på Lunden. 
De är fysiska och ganska 
tunga att möta, men det 
finns brister också. Det är 
dessa vi ska utnyttja, säger 
Daniel Eriksson.

Skadeläget i Ahlafors IF 
är bra. Jonathan Lindström 
och Rade Radovic som båda 

saknades i premiären kom-
mer att vara tillgängliga mot 
Lunden. Däremot är det 
fortfarande ett frågetecken 
bakom Edwin Pearson och 
hans krånglande ljumske.

– Vi får ett fysiskt tillskott 
i truppen med dessa spelare, 
sen ska de bli uttagna till spel 
också och på den punkten är 
ingen given. Det är tuff kon-
kurrens och det hoppas vi 
ska sporra killarna, avslutar 
Daniel Eriksson.

I samband med premiä-
ren avtäcktes den jättelika 
träskulpturen som konst-
nären Helge Svendsrud 
skapat på uppdrag av AIF:s 
hedersmedlemmar. Den 
överlämnades när klubben 
firade 100 år i höstas och har 
nu fått namnet Love.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Men Love avtäcktes och välkomnades
Ahlafors föll i premiären

F
O

T
O

: 
A

L
L
A

N
 K

A
R

L
S
S
S
O

N

Konstnären till den jättelika träskulpturen, Helge Svendsrud, överlämnar en minivariant av sin 
skapelse till Ahlafors IF:s hedersmedlem Kennert Larsson.

Platt fall i premiären. Ahlafors IF och Sebastian Holstein föll mot Kärra KIF med 1-3.

Frustration. Årsfärska tränarduon för Ahlafors IF, Erik Henriks-
son och Daniel Eriksson, fick se sitt lag ändra matchbild efter 
paus men inte tillräckligt bra för att vinna matchen mot Kärra.

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Kärra KIF 1-3 (0-1)

FOTBOLL

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING
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FÖRETAGSBESÖK
MASS FYS

Derbyt 
inställt
NOL. Det utannonse-
rade derbyt mellan 
Nol IK och Nödinge 
SK på Nolängen ställ-
des in i lördags.

Det var i framför allt fö-
r e b y g -
g a n d e 
syfte som 
arrangö-
ren valde 
att inte 
spela det 
a n n a r s 
så heta 
d e r b y t 
mellan Aleklubbarna i di-
vision 6 D Göteborg.

– Ja, vi måste vara räd-
da om gräset på Noläng-
en. Det har varit lite för 
kallt på kvällarna än så 
länge och risken är stor 
att man sparkar sönder 
mattan om man går på för 
tidigt, säger Noltränaren 
Peter Karlsson som inte 
hade svårt att övertyga 
sin motståndare.

– Nej, Nödinge var 
med på noterna. Alter-
nativet hade annars varit 
att flyttat matchen till 
Sjövallen, men vi sa båda 
att det är roligare med en 
riktig derbyfest i juni när 
solen och värmen letat sig 
hit.

Preliminärt nytt spel-
datum är torsdag 26 juni.

PER-ANDERS
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Peter Karlsson.


