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Div 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Mariedals IK 2-1 (0-0)

FOTBOLL

SKEPPLANDA. Skepplan-
da Cup, som avgjordes den 
gångna helgen, blev en riktig 
solskenshistoria. Cirka 2 000 
besökare räknades in under 
dagarna två. 100 lag från 28 
föreningar deltog. Vädret 
var det bästa tänkbara och 
arrangemanget blev en succé 
såväl sportsligt som ekono-
miskt.

Utöver fotbollen hade 
SBTK ordnat med hoppbor-
gar, speed shooter, lotterier 

och loppis.
– En fantastisk helg på alla 

sätt. Vi är oerhört nöjda, sä-
ger cupgeneral Niclas Ema-
nuelsson.

Segrade i respektive ål-
dersklass gjorde: P10: Åsa 
IF. P11: Assyriska BK. P12: 
Torslanda IK. F10: Skepp-
landa BTK. F12: Skepplanda 
BTK.

För de yngsta deltagarna, 
8-9 år, spelades sammandrag.

JONAS ANDERSSON

HERR

Lödöse/Nygård IK-
Upphärads IS

Måndag 2/6 kl 19.00 på Alevi

DAM

Lödöse/Nygård IK-
Ulricehamns IFK

Onsdag 4/6 kl 19.30 på Alevi

Lyckliga guldtjejer! I flickor 12 gick segern till arrangörsklubben 
Skepplanda BTK.

Succé för Skepplanda Cup

Hyr segway
till golfrundan!

Medlem 350:-/18 hål
Gäst 400:-/18 hål

VÄNERSBORG. Andra 
matchen på mindre än 
en vecka på Vänersval-
len.

Dessvärre med sam-
ma utgång.

Inte ens nyförvärvet, 
ex-allsvenske Sebastian 
Johansson, kunde hjäl-
pa AIF till nya poäng.

Ahlafors IF hade stora för-
hoppningar om att kunna 
repa mod efter förra lörda-
gens förlust mot Väners-
borgs FK. Stärkta av Sebas-
tian Johanssons debut i den 
gulsvarta tröjan skulle Vä-
nersborgs IF bemästras, men 
AIF fi ck grus i maskineriet 
redan i matchinledningen. 
Ett missförstånd mellan mål-
vakten Andreas Skånberg 
och Henrik Andersson fri-
ställde Femija Selmanovic 
som enkelt kunde nicka in 
1-0. Hemmalaget domine-
rade klart de första 25 mi-
nuterna. Gästerna uppträdde 
förlamat, fantasilöst och utan 
aggressivitet, men det skulle 
bli bättring. 

Sakta, men säkert hittade 
Ahlafors positionerna och 
passningsspelet adresserna. 
Hetast framåt var vänster-
kantens Michael Hintze 
som bara väntade på att få 
rätt bollar framför fötter-
na. Till slut tog han med 
VIF-försvaret på en egen 
åktur som slutade med en 
frispark strax utanför straff-
området. Nima Kadivar fi ck 

bra träff, men muren stod 
ivägen. Nu var AIF inne i 
matchen och anfallen kom 
i våg efter våg. Strax före 
pausvilan kom en AIF-attack 
ute till höger. Jesper Johan-
nessons boll hittade Peter 
Antonsson i straffområdet 
som höll emot sin bevakare 
och fi ck fram bollen till Mi-
chael Hintze som med ett 
distinkt avslut kvitterade.

Fin avslutning
Den fi na avslutningen på 
första halvlek ingav stora 
gulsvarta förhoppningar, 
men fotbollen är inte alltid 
så logisk. Vänersborgs IF 
som såg tröttkört ut innan 
paus hittade ny energi. Do-
minansen i andra halvlek 
var tydlig. Hemmalagets of-
fervilja var större och benen 
piggare. Med 20 minuter 
kvar att spela sågade de sig 
igenom AIF-försvaret och 
Femija Selmanovic blev två-
målsskytt. Ahlafors försökte 
mobilisera kraft att kvittera, 
men var inte tillräckligt vassa 
denna afton. Det blev några 
halvchanser fast inte mycket 
mer.

– Det kändes som att vi 

inte riktigt orkade sätta den 
pressen som var nödvändig 
för att få en kvittering. Luf-
ten gick tyvärr ur oss när de 
gjorde 2-1, men det är ett 
ungt lag med stor talang. Vi 
lär och går vidare, summera-
de Sebastian Johansson.

Vad säger du om din 
egen debut i AIF-tröjan?

– Jag hade lite ont i krop-
pen dagen efter, men det var 
det värt. Fasen vad kul det var 
att spela igen. Jag tycker kil-
larna visade hjärta och trots 
att vi inte hade någon av våra 
bästa dagar kämpade alla tap-
pert. Det gillar jag. Det är väl 
främst djupledsspelet som vi 
behöver förbättra. Vi måste 
hota mer för att kunna vinna 
matcherna, svarar Johansson.

Nyförvärvet Sebastian Jo-
hansson som har meriter som 
allsvensk spelare i IFK Göte-
borg och Halmstad BK samt  
två år som proffs i turkiska 
ligan visade att han kommer 
att bli en stor tillgång. Han 
var lugn och trygg med bol-
len, men behöver självklart 
ha lite tid på sig för att få upp 
fotbollsfl åset.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ingen AIF-lycka 
i Vänersborg
– Andra raka förlusten på Vänersvallen
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Sebastian Johansson gjorde debut i 
Ahlafors IF, men det räckte inte med 
den meriterade mittfältsstjärnan. VIF 
var bättre och vann med 2-1

Tillfällig glädje, Michael Hintze kvittera-
de med några få minuter kvar av första 
halvlek. Allt såg då ut att gå gulsvarts 
väg, men fotboll är inte alltid logiskt.


