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BRASTAD. Ahlafors IF 
tog årets andra seger 
när Stångenäs borta-
besegrades med klara 
siffror.

Jonathan Lindström 
gjorde äntligen årsdebut 
och betydelsen av hans 
närvaro var påtaglig.

– Min bästa match i 
den gulsvarta tröjan, 
erkände ”Jonte” nöjt 
efteråt.

Det blåser medvind för Ahla-
fors IF just nu. 7-0 på de två 
senaste matcherna och själv-
förtroendet är på starkt upp-
åtgående.

– Vi har en härlig stäm-
ning i truppen och har hittat 
det där lilla extra. Inställ-
ningen var maximal under 
nästan hela matchen. Vi var 
skönt aggressiva och etta på 
nästan varje boll, då vinner 
man duellerna och ofta även 
matcherna, konstaterade 
Jonathan Lindström som 
spelade centralt jämte givne 
kaptenen Johan Elving.

Ahlafors IF dominerade 
matchbilden, men det dröj-
de 30 minuter innan Peter 
Antonsson kunde göra 1-0 
fi nt framspelad av Sebasti-
an Hollstein. Hemmalaget 
hade dessförinnan haft ett 
par bra lägen, men Andreas 
Skånberg parerade elegant. 
I paus handlade samtalet om 
att inte ge vika och att gå för 

 Besöksadress Älvvägen 6, Älvängen
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B.SIMONSENS 
PLÅTSLAGERI

– Allt inom 
byggnadsplåtslageri!

Vinden har vänt för Ahlafors IF

Div 3 nordvästra Götaland
Stångenäs – Ahlafors IF 0-5 (0-1)

FOTBOLL

ett avgörande.
– Vi kände oss egentligen 

överlägsna och bestämde oss 
för att inte släppa greppet. 
Vi kom ut taggade till tusen 
och behövde inte vänta sär-
skilt länge på tvåan, sa Lind-
ström.

Det var Hollstein som fi ck 
äran att förvalta passningen 
från Nima Kadivar och då 
hade det bara gått tre minu-
ter av andra halvlek. Tämli-
gen omgående bjöd Michael 
Hintze på ett avslut i mäs-
tarklass, då han placerade in 
3-0 till AIF. Bollen kom från 
Peter Antonsson efter fi nt 
förarbete av Jonathan Lind-
ström. Innan matchuret nått 
60 minuter måttade Johan 
Elving en frispark perfekt till 
nämnde Antonssons panna 
och 4-0. Lindström fi ck se-
nare punktera matchen med 
sitt 5-0-mål.

Unga talanger
– Laget har börjat sätta sig. 
Våra unga ytterbackar Jes-
per Johannesson och Erik 
Gunnarsson imponerar 
stort på mig. Hintzes rörel-
semönster på topp skvallrar 
om att vi har något riktigt 
bra på gång längst där fram-
me. Det gäller bara att fort-
sätta jobba hårt, summerade 
Lindström som trots årsde-
buten orkade fullfölja hela 
matchen.

På lördag väntar Säffl e på 

Svenska Stenhus Arena. Det 
lär av allt att döma bli en 
stenhård uppgörelse. Gäs-
terna har skrapat ihop en po-
äng mer än AIF.

– Serien ser ut att kunna 
bli rekordjämn. Det är fort-
farande svårt att se någon 
riktig tendens. Hemligheten 
blir att hitta den högsta läg-

stanivån. Det lag som lyckas 
med det kommer sannolikt 
att toppa tabellen. Vi har en 
go känsla nu och ska surfa 
vidare på den här vågen så 
länge det går, avslutade Jo-
nathan Lindström.
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VECKA 19         NUMMER 18|20 SPORT

Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 8,5 liter/100 km. CO2-utsläpp 155–199 g/km. Alltrack fi nns med motoralternativen TSI 211 och TDI 177. Volkswagen 
Leasing fr 1 990 kr exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. *Förmånsvärde är beräknat exkl 
bränsle och redovisad netto per månad vid 50% marginalskatt. ** Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

Ale Trialklubb anordnar 
i MHF-Ungdoms regi: 

DELTÄVLING I 
VÄST-TRIAL SERIEN 

Lördag 10 maj på 
Klevebergsbanan i Surte

Röda pilar visar vägen 
från E45:an

Kom och se allt från unga 
till gamla förare tävla 

Första start kl 10.00

ÄLVÄNGEN. Är Älväng-
ens IK månne tillbaka i 
vinnarspåret?

Lördagens storseger 
hemma mot Fotö gav 
självförtroendet en 
välbehövlig kick inför 
fredagens derby borta 
mot Nol IK.

– Vi visade upp ett 
helt annat tålamod 
i vårt anfallsspel än 
vad vi gjort de senaste 
matcherna, konstatera-
de tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

ÄIK-coachen var tillfreds 
med lagets insats mot Fotö, 
men väljer samtidigt att hål-
la en ödmjuk profi l inför den 
stundande derbydrabbningen 
mot NIK.

– Om vi är tillbaka på vin-
narspåret är för tidigt att ut-
tala sig om. Nu möter vi ett 
helt annat motstånd. Nol har 
ett väldigt bra lag med fl era 
rutinerade spelare. Det gäl-
ler att vi står upp i det fysis-
ka spelet om vi ska ha någon 
chans. Det är en liten plan så 
vi måste ta fajten, förklarar 
Eriksson.

Mot Fotö fi ck han se sina 
adepter koppla greppet direkt 

från start. Det var bud på mål 
fl era gånger om innan Johan 
Parinder hittade rätt i den 
13:e minuten. Lagkaptenen 
var tillbaka i mittlåset efter 
att ha missat förra matchen 
mot Nödinge SK på grund av 
den hjärnskakning som han 
ådrog sig mot Neutrala.

– Johan är viktig för oss 
och behövs där bak, säger Pe-
ter Eriksson.

Mattias Ögren ordnade 
2-0 och ett självmål gjor-
de ställningen till 3-0 innan 
den första halvleken var över. 
Den andra halvleken blev en 
transportsträcka och ÄIK:s 
ledning var aldrig hotad.

– Vi fi ck ledningen ganska 
tidigt i matchen och kunde 
spela ut på ett annat sätt efter 
det. Vi borde gjort betydligt 
fl er mål, men 5-1 är helt okej, 
säger ”Erra”.

Ingen Nicklas Ahlbom i 
uppställningen mot Fotö. Är 
han tillbaka i truppen på fre-
dag?

– Han ska träna för fullt 
den här veckan och förhopp-
ningsvis kan han vara med 
mot Nol. Vi hade funderingar 
på att ha med honom redan i 
lördags men valde att avvakta. 

JONAS ANDERSSON

Jonathan Lindström gjorde äntligen årsdebut i AIF-tröjan och le-
vererade direkt. Enligt honom själv var det till och med hans 
bästa match någonsin i gulsvart.

ÄIK övertygade hemma
 Felix Rudin svarade för en mycket bra insats mot Fotö. 
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Div 6D Göteborg
Älvängens IK – Fotö GoIF 5-1 (3-0)

FOTBOLL

Storseger mot Stångenäs


