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ter mot VFK. Ett alternativ 
är självklart att fl ytta ner 
AIF:s formtoppade Sebas-
tian Hollstein på mittfältet 
och bereda plats för Michael 
Hintze på topp.

Jonathan Lindström 
hängde besviket med huvu-
det när han vandrade av pla-
nen i halvtid.

– Det känns för j-vligt. 

Jag kände mig starkare än 
någonsin och det var riktigt 
kul att spela igen. Nu blir 
det säkert fyra veckors rehab 
innan jag kan vara med igen, 
suckade ”Jonte”.

På skadelistan fi nns nu-
mera också Ali El-refaei, 
vars fotskada är osäker.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Division 5 Västra
TORSDAG 22 MAJ 

KL 19.00
SBTK HERR – MARIEDALS IK

Division 2 Södra 
LÖRDAG 24 MAJ

KL 16.00
SBTK DAM – SJÖMARKENS IF

Skänker pris till bästa spelare

HERR

Lödöse/Nygård IK-
Trollhättans IF

Fredag 23/5 kl 19.00 på Tingevi

DAM

Lödöse/Nygård IK-
Kindaholms FF

Lördag 24/5 kl 15.00 på Tingevi

VÄNERSBORG. Det var 
dubbel olycka för Ahla-
fors IF på Vänersvallen i 
lördags.

Det blev inte bara 
förlust mot serieledan-
de Vänersborgs FK, 
formstarke Jonathan 
Lindström ådrog sig på 
nytt en sträckning.

– Tur i oturen att 
Sebastian Johansson är 
klar för spel på fredag, 
säger AIF-tränaren Da-
niel Eriksson.

Efter tre raka vinster blev det 
förlust mot VFK och den var 
inget att säga om. Hemmala-
get var rappare i både tanke 
och handling. De gulsvarta 
gästerna var inte riktigt med 
och följde inte matchplanen, 
enligt Daniel Eriksson.

– Vi skulle vara mer ag-
gressiva och störa dem högre 
upp i banan. Deras backlinje 
går att hota och det gör vi 
bättre i slutet av första halv-
lek och under den inledande 
kvarten efter paus. Nu fi ck 
de psykologiskt viktiga 3-1 
och uppförsbacken blev för 
brant, säger Daniel Eriksson.

VFK som tränas av Ale-
bekante, Raimo Käkelä, 
bjöd på anfallsglad fotboll 
och tog sig skickligt runt på 
kanterna. AIF:s ytterbackar 
Erik Gunnarsson och Se-
bastian Hällbäck lär dröm-
ma mardrömmar efter detta, 
men redan på fredag får laget 
chans till revansch på Väner-
svallen. Denna gång är det 
Vänersborgs IF som står för 
motståndet.

– En betydligt mänskliga-
re uppgift. De generations-
växlar just nu, men framför 
allt så handlar det om att vi 
måste hitta tillbaka till vår 
vägvinnande inställning. Det 

får vi god hjälp med om Se-
bastian Johansson åker med. 
Han driver på alla och har 

redan visat på träning vilken 
tillgång han blir med sin ru-
tin. Det känns som att Se-
bastian kommer att lösa det 
defensiva jobbet på mittfäl-
tet själv, vilket ger arbetsro 
framåt för den som spelar 
bredvid honom, säger Da-
niel Eriksson.

Vem som kommer att få 
starta ihop med Sebastian 
Johansson är däremot en frå-
ga som skapar huvudbry. Sh-
kar Nawzad fi ck se det röda 
kortet i slutet av matchen 
efter två varningar. Jonathan 
Lindström sträckte baksidan 
och Johan Elving är nyope-
rerad. Sedan tidigare är Ed-
win Pearson långtidsska-
dad. Kvar återstår Anders 
Andersson som fi ck ersätta 
Lindström efter tjugo minu-

– Förlust mot VFK och 
Jonte Lindström skadad

Dubbel olycka för AIF

Div 3 nordvästra Götaland
Vänersborgs FK – Ahlafors IF 3-1 (2-1)

FOTBOLL

Tuffa tag. Sebastian Hollstein fick ingen arbetsro mot serieledande VFK som vann rättvist på Vänersvallen med 3-1.
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 Aj. Formstarke Jonathan Lindström sträckte baksidan och blir troligtvis borta i fyra veckor. 
 Tur i oturen att supervärvningen, Sebastian Johansson, är klar för spel borta mot Vänersborgs 
 IF nu på fredag. 

HISINGEN. Älvängens 
drömmar om en topp-
placering ser ut att gå i 
kras.

Borta mot Lundby 
IF 06 kom årets fj ärde 
förlust.

ÄIK är bara åtta i ta-
bellen efter sju spelade 
omgångar.

Efter en fantastisk fi n försä-
song har det gått grus i ma-
skineriet för Älvängens IK. 
Det blåvita var nära att knipa 
en poäng i derbyt mot Nol 
IK i förra omgången, men 

fi ck se sig besegrade med 
2-0.

I fredags kväll kom en ny 
tung 2-0-förlust mot ett an-
nat topplag. ÄIK kämpade 
tappert fast lyckades inte ta 
poäng den här gången hel-
ler. Ineffektiviteten i offen-
siven gjorde sig än en gång 
påmind.

Hemmalaget satte 1-0 
precis innan halvtidsvilan 
och slutresultatet fastställdes 
med fyra minuter kvar av or-
dinarie speltid.

För Älvängens IK gäller 
det nu att ladda om batte-
rierna och ta nya tag. Nästa 
match spelas lördagen den 
31 maj borta mot Bosna.

JONAS ANDERSSON

 Jonatan Franzén och hans ÄIK blev nollade borta mot 
 Lundby IF 06. Hemmalaget vann med 2-0. 
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ÄIK bortaföll igen

Division 6D Göteborg
Lundby IF 06 – Älvängens IK 2-0 (1-0)

FOTBOLL


