
GÖTEBORG. Efter en 
mållös första halvlek 
fanns det gulsvarta för-
hoppningar i paus.

Tio minuter senare 
hade Mathias Etéus på-
börjat sitt hattrick och 
givit Lunden en 2-0-led-
ning.

– Inte svårt med en 
sådan målskytt i laget, 
sa forne AIF-spelaren 
och numera försvars-
rese hos Lunden ÖBK, 
Jonatan Henriksson.

Det var två lag med förlus-
ter i bagaget från premi-
äromgången som möttes på 
Överåsvallen. Ahlafors IF 
hade stundtals ett bra tryck 
mot hemmamålet, men för-
utom vid ett par tillfällen 
lyste de riktigt heta mål-
chanserna med sin frånvaro. 
Då var Lundens omställ-
ningar betydligt giftigare. 
Farligast var det dock efter 

en hörna där Erik Gun-
narsson räddade AIF från 
ett baklängesmål genom att 
avvärja från mållinjen. Det 
var med andra ord mållöst, 
men förhoppningsfullt i det 
gulsvarta lägret inför den 
andra halvleken. Direkt på 
avspark visade Lunden ÖBK 
upp ett snillrikt passnings-
spel som slutade med att no-
toriske mållskytten Mathias 
Etéus kunde rulla in bollen 
bakom en chanslös Andreas 
Skånberg. Några minuter 
senare blev uppförsbacken 
ännu brantare. Bollen letade 
sig fram till Etéus som från 
nära håll kunde skjuta 2-0. 
Ahlafors repade dock nytt 
mod och på en frispark drygt 
tjugo minuter före slutet 
kunde årets nyförvärv från 
ÄIK, mittbacken Markus 
Hedberg, nicka in Johan 
Elvings utmärkta frispark. 
Gästerna fick förnyade kraf-
ter och jagade kvittering. 
Sebastian Holstein var när-
mast när han satte ribban. 
Samma öde drabbade inbyt-
te Rade Radovic när denne 

fick förtroendet att förvalta 
en frispark. Skillnaden då var 
att Mathias Etéus tagit vara 
på en hörna och fullbordat 
sitt hattrick.

Det var som väntat mest 
pratglatt i Lunden ÖBK 
efter slutsignalen. Här åter-
finns förutom nämnde Jo-
natan Henriksson också 
tränaren Michel Berntsson 
Gonzales.

– Ahlafors gör en väldigt 
bra första halvlek, där kom vi 
undan med blotta förskräck-
elsen.

Sedan har vi ett par spe-
lare som reser sig rejält över 
mängden i andra halvlek. Per 
Broberg äger mittfältet, Jon-
te styr försvaret perfekt och 

Mathias Etéus gör det han 
ska, log Michel.

Jonatan Henriksson im-
ponerades också av AIF 
2014.

– De har något bra på 
gång här. Flera nya unga 
spelare som har framtiden 
för sig. Michael Hintze kan 
bli riktigt giftige när han blir 
varm i kläderna.

Två raka förluster för 
tankarna till fjolårets mar-
drömsstart med noll poäng 
efter tre matcher. Då reste 
sig AIF i sista stund. Nu vän-
tar Gunnilse hemma på fre-
dag, dags för full pott?

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN!

Division 5 Västra
TISDAG 29 APRIL 

KL 18.30
SBTK – SPARSÖRS AIK

Skänker pris till 
bästa spelare

Peter Antonsson i en duell på mittfältet. I torsdags var det dock 
Lunden som vann både matchen och närkamperna.

Lunden gav AIF en påsksmäll

Div 3 nordvästra Götaland
Lunden ÖBK – Ahlafors IF 3-1 (0-0)

FOTBOLL

ANGERED. Nol IK häm-
tade sig snabbt från 
premiärförlusten mot 
Bosna.

I onsdags kväll körde 
laget över Santos Cru-
zazul IF med hela 7-1.

– Vi gör en riktigt bra 
match med mycket fart 
och fläkt, då är inte lätta 
att tas med, säger Nol-
tränaren Peter Karlsson 
nöjt.

Matchen punkterades redan 
i första halvlek. Gästande 
Nol ledde då med 5-0, efter 
två mål vardera av Bojan Ilic 
och Fredrik Johansson.

– I paus kunde vi byta hela 
fyra spelare, vilket vittnar 

om den bredd vi har när alla 
ställer upp. Konkurrensen 
om platserna ska förhopp-
ningsvis bära frukt. Killarna 
vet att det gäller att träna 
för att få vara med från start, 
menar Peter Karlsson som 
bara hade gott att säga efter 
onsdagsmatchen.

Killarna njuter
– Det är roligt när man ser 
att killarna njuter av att spar-
ka boll. Fredrik Johansson 
gjorde sin första seriematch 
i Noltröjan och svarar för 
två mål och två assist. Det är 
en spelare med både löpsteg 
och fysik, att han dessutom 
är målfarlig gör inte saken 
sämre. Bakåt visade Raied 
Juma och Jesper Pedersen 
att de bildar ett vattentätt 
mittlås.

På fredag stundar hem-

mapremiär för Nols del, då 
Nolängen gästas av Fotö. 
För lokala fotbollsälskare är 
det dessvärre en stor trage-
di eftersom matchen spelas 
samtidigt som derbyt mel-
lan Nödinge och Älvängen 
samt att Ahlafors IF tar emot 
Gunnilse på Sjövallen. Det 
tycker även Noltränaren Pe-
ter Karlsson är ett olyckligt 
faktum, men det hade enligt 
honom inte behövt vara så.

– Hade de klubbar som 
plötsligt har bytt speldag 
meddelat det hade vi kanske 
tänkt om, men faktum är att 
Ahlafors alltid tidigare spelat 
sina hemmamatcher på lör-
dagar klockan tre samtidigt 
som Nödinge alltid har spe-
lat merparten av sina på sön-
dagar. När plötsligt alla ska 
spela på fredagar blir det ju 
kollisioner. Det är onödigt, 

särskilt för Ahlafors IF som 
är i behov av biljettintäkter-
na. Nu tappar de publik både 
till oss i Nol och Nödinge. 

Det blir en hel del pengar 
på en säsong och det här är 
självklart inte bra för någon 
klubb, menar Peter Karls-

son.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Noltränaren Peter Karlsson är skeptisk till att övriga Alelag ändrat speldag så fotbollsälskarna 
tvingas välja vilket lag de ska följa.

– Krossade Santos Cruzazul med 7-1

Div 6 D Göteborg
Santos Cruzazul IF – Nol IK 1-7 (0-5)

FOTBOLL
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ALEMAN och LILLA EDIT

– Två raka förluster för tankarna till fjolårets mardrömsstart

Storseger för Nol IK

DERBYFEST

NÖDINGE SK
vs

ÄLVÄNGENS IK

Vimmervi IP
Division 6D Göteborg

Fredag 25 april kl 18.45

ENTRÉ 30 kr
(Går oavkortat till 

insamlingen 
Moldaviens barn)
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