
Det skulle istället dröja till 
den sista ordinarie minuten 
innan Ali El-refaei tog vara 
på ett friläge. Dessförinnan 
hade Andreas Skånberg räd-
dat hemmapubliken från att 
behöva se ett kvitteringsmål.

Nu reser Ahlafors till 
Stångenäs i Bohuslän på fre-
dag. I fjol blev det en tung 
förlust, men denna gång är 
det ombytta roller. Nu är det 
gästande AIF som har vind i 
seglet och hemmalaget som 
står utan poäng.

– De är säkert enormt 
revanschsugna, men också 
pressade. Vi har förhopp-
ningsvis fått lite nytt själv-
förtroende och kan om vi 

lyckas behålla energin bärga 
poäng. Det hade suttit fint, 
avslutar Andreas Skånberg.

Noterbart var att Shkar 
Nawzad nu var tillbaka i 
truppen. Han kom in cen-
tralt med kvarten kvar. Rade 
Radovic gjorde också ett 
piggt inhopp och visade att 
hans vänsterfot fortfarande 
håller högsta klass.

Jonatan Lindström ska 
enligt uppgift till tidningen 
vara tillgänglig för spel på 
fredag, därmed ökar konkur-
rensen om platserna i mit-
tens rike ytterligare.

PER-ANDERS 
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ALAFORS. Efter två 
tunga förluster blev 
det äntligen seger för 
Ahlafors IF.

Rivalerna från Gunnil-
se IS fick ge vika efter 
en jämnt match.

– Vi hade en helt an-
nan inställning idag och 
det avgjorde, säger mål-
vakten Andreas Skån-
berg, en av hjältarna.

Fredagens match var ock-
så gräspremiär för Ahlafors 
IF och den gröna mattan 
på Svenska Stenhus Arena 
var perfekt. För nyförvär-
vet från Nol IK, Michael 
Hintze, gick det dessutom 
riktigt fort. Från vänster-
kanten utmanade han friskt 
under den första halvleken 
och i den 26:e spelminuten 
fick hemmapubliken jubla åt 
Hintzes första seriemål i den 
gulsvarta tröjan. Peter An-
tonssons framspelning får 
inte heller glömmas. Den var 
utsökt och Hintze avslutade 
kliniskt. AIF ledde rättvist 

i paus, mycket tack vare en 
hetare vilja.

– Det var ingen som klev 
undan. Vi kämpade som ett 
lag och segern ska tillskrivas 
alla som var på plan. De sät-
ter bra press på oss i andra 
halvlek, men vi reder ut det 
och vinner rättvist, menar 
Andreas Skånberg som sva-
rade för några mäktiga och 
imponerande reflexrädd-
ningar.

– Det var väl två eller tre 
som var lite svettiga, annars 
tycker jag nog att Henke 
(Andersson) och ”Mackan” 
(Hedberg) rensade bort det 
mesta som hotade.

Precis som flera nyckel-
spelare i truppen har Skån-
berg haft skadeproblem. En 
stukad fot har ställt till det, 
men det har inte stoppat ho-
nom och nu är skadan läkt.

– Ja, idag kändes det bätt-
re än tidigare så nu kan jag 
nog köra för fullt. De två 
första matcherna var tuffa, 
då gjorde det ont.

Ahlafors IF kunde ha av-
gjort drabbningen mot Gun-
nilse betydligt tidigare än 
vad som blev fallet. Nima 
Kadivar fick chansen från 

straffpunkten efter att Se-
bastian Hollstein knockats. 
Gunnilsekeepern chansade 
dock åt rätt håll och knep 
den mjäkiga sparken. I an-

dra halvlek fick AIF mest 
ägna sig åt att kontra. Det 
gav bland andra Sebastian 
Hollstein ett helt fritt läge, 
men avslutningen gick över. 

NOL. Sakta men säkert 
börjar Nol få pusselbi-
tarna på plats.

I fredags tog laget 
andra raka segern när 
Fotö hemmabesegrades 
med klara siffror.

– Men vi kommer 
att bli ännu bättre, det 
finns mer att lära, säger 
tränare Peter Karlsson.

Så länge gästerna höll nol-
lan intakt på Elon Arena 
i Nol var det match, men 
när Jesper Garvetti gjorde 
hemmalagets första mål för-
svann Fotös självförtroende. 
Plötsligt var det Nol för hela 
slanten och samme Garvetti 
kunde också göra 2-0 innan 
pausvilan.

– Vi var det bättre laget 
hela matchen, men det tog 
lite tid innan vi kom rätt. 
Det var första matchen på 
gräs och killarna var nog lite 
ovana med studsen, analyse-
rar Karlsson efter matchen.

Det var inte värre än att 
nolarna ändå kunde göra 
ytterligare tre mål i andra 
halvlek. Bojan Ilic hade som 
vanligt ett antal cirkusnum-
mer och var också den som 
fick sätta kvällens sista full-
träff i nät.

Jobbar på bra
– Vi jobbar på bra hela 

matchen och i andra halvlek 
fick vi lite retroaktiv utdel-
ning. Ska vi vara lite kritis-
ka så är det väl att det blir 
lite långt mellan lagdelarna 
emellanåt. Det går åt rätt 
håll och killarna utvecklas 
hela tiden. Nu ska vi se till 
att göra en riktigt bra vårsä-
song så vi har ett bra slagläge 
i höst, säger Karlsson be-
stämt.

Nol ser tveklöst mycket 
intresant ut. I startelvan mot 

Fotö fanns flera meriterade 
namn med. Jonny Sten-
ström, Rasmus Johansson 
och Anders Isaksson har 
alla spelat högre upp i divi-
sionerna.

– Det finns gott om kun-
skap i truppen och dessutom 
har vi ju en joker som fort-
farande står bredvid mig på 
sidlinjen. När han blir su-
gen på att gå in och avlasta 
får vi ännu mer tyngd, säger 
Karlsson angående sin assis-

terande tränarkollega, Ste-
fan Berndtsson.

Många imponerade i Nol-
tröjan, men särskilt glädjan-
de för lagledningen måste 
det ha varit att se nya mitt-
backsparet Raied Juma och 
Jesper Pedersen återigen 
göra en säker insats.

Närmast väntar seriele-
dande och hittills obesegra-
de Finlandia borta. En bra 
värdemätare för Nol IK.
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Andra raka för Nol IK

Div 6D Göteborg
Nol IK – Fotö 5-0 (2-0)

FOTBOLL

Cirkus Bojan. Nols snabbfotade tekniker, Bojan Ilic, sysselsatte ensam gästernas försvar. Som 
bilden visar fick de kapitulera allt som oftast. Ett mål blev det från artisten, det sista. Jesper Gar-
vetti satte de två första och Nol vann med klara 5-0 över Fotö.
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Tredje gången gillt för AIF
– Hemmabesegrade 
Gunnilse IS

Häng med om du kan! Michael Hintze har sprungit ifrån de flesta med Nol i division 6, nu visade han att tempot duger gott även i 
trean. Han utmanade och hotade Gunnilse gång på gång. I den 26:e matchminuten spräckte han lagets och sin egen målnolla.

Div 3 Nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Gunnilse IS 2-0 (1-0)

FOTBOLL

Matchvärd:

NOL IK
vs

ÄLVÄNGENS IK
Fredag 9/5 kl 19:00 
på Elon i Nol Arena

Entrén på 20 kr  
skänks oavkortat till  
Barncancerfonden!
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