
NUMMER 22         VECKA 23| 21SPORT

FOTBOLL I ALE

Tors 5 juni kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sandared/Sjöm.

Tors 5 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Balltorp

Fre 6 juni kl 15.00
Älvevi

Älvängen – 
Santos Cruzazul

Fre 6 juni kl 17.00
Vimmervi

Nödinge – Hålta

Lör 7 juni kl 15.30
Forsvallen

SBTK dam – Kindaholm

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Skoftebyn 0-3 
(0-0)
Matchens kurrar: Henrik Andersson 3, 
Peter Antonsson 2, Michael Hintze 1.

Gunnilse IS 8 20 17
Vänersborgs FK 7 12 16
Skoftebyns IF 8 10 16
Kortedala IF 8 8 16
Kärra KIF 8 1 13
Vänersborgs IF 7 4 12
Lunden ÖBK 8 0 11
Säffl e FF 8 -1 11
Ahlafors IF 8 0 9
Arvika Fotboll 8 -19 6
Kungshamns IF 8 -18 4
Stångenäs AIS 8 -17 3
 
Division 5 Västergötland V
Sollebrunns AIK – Skepplanda 
BTK 0-2 (0-1)
Mål: Christian Rönkkö, Erik Hägg-
ström. Matchens kurrar: Jonathan 
Westlund 3, Christian Rönkkö 2, Erik 
Häggström 1.

Division 6 Trollhättan
Alvhems IK – Trollhättans IF 
3-1 (1-0)
Mål AIK: Emanuel Stensson, Jimmy 
Lidén, Andreas Ruuska.

Trollhättan Syrianska – 
Lödöse/Nygård 4-1 (1-1)
Mål LNIK: Richard Classon.

Division 6 D Göteborg
Hälsö BK – Nol IK 1-1 (0-1)
Mål NIK: Anders Isaksson. Matchens 
kurrar: Jonny Stenström 3, Fredrik 
Johansson 2, Stefan Berndtsson 1. 

Nol IK 8 16 19
Finlandia 8 16 19
Hälsö BK 8 20 17
Neutrala 8 -6 15
Lundby 8 9 14
Nödinge 7 8 10
Bosna IF 8 1 10
Fotö 8 -10 9
Älvängen 7 3 7
Hålta IK 8 -29 3
Cruzazul 8 -28 1

Division 7C Göteborg
Surte IS FK – Hermansby 1-1
Mål: Peter Slak. Matchens kurrar SIS: 
Lasse Karlsson 3, Christian Larsson 2, 
Erik Reinlim 1.

Division 2 Västergötland S
Alingsås KIK – Skepplanda 
BTK 0-1 (0-1)
Mål: Josefi n Classon. Matchens 
kurrar: Sandra Augustsson 3, Matilda 
Errind 2, Amanda Errind 1.

Borås GIF – Lödöse/Nygård 
1-1 (1-0)
Mål LNIK: Rebecca Heinerås.

Division 6 D Göteborg
Finlandia-Pallo – Nödinge SK 
2-1 (1-0)
Mål NSK: Simon Enyck. Matchens 
kurrar: Simon Enyck 3, Kristoffer 
Glasö 2, Ajdin Smajlovic 1.

FOTBOLL

ALAFORS. Nya skador 
och en ny förlust.

Det är tuffa tider i 
Ahlafors IF.

Skoftebyn vann ons-
dagskvällens möte på 
Sjövallen med 3-0.

Som om inte det skadedrab-
bade mittfältet i Ahlafors IF 
var nog. På onsdagseftermid-
dagen tvingades nyförvärvet, 
ex-allsvenske Sebastian Jo-
hansson som skulle gjort 
hemmadebut, kasta in hand-
duken då dennes fru satt fast 
på tåget och barnvakt sak-
nades. I matchinledningen 
skadar sig dessutom Anders 
Andersson. Innermittfältet 
bestod plötsligt av ungdo-
marna Jonatan Berntsson 
och Shkar Nawzad. Efter 
en darrig start växte Ahlafors 
in i kostymen och tog över 
mot slutet av första halvlek. 

– Jag tycker nog att vi trots 
allt är det bättre laget före 
paus och vi hade en känsla 
av att kunna greja en poäng, 
sen får matchen en annan ut-
veckling i andra halvlek och 
vi får gratulera Skoftebyn till 
segern. Vi orkar inte slutfö-
ra uppdraget just nu. Flera 
av våra spelare har tvingats 
dubblera i A-, B- och U-la-
get. De är riktigt slitna just 
nu, säger AIF-tränaren Da-
niel Eriksson.

En matchavgörande hän-

delse blir Skoftebyns tidiga 
ledningsmål i början av an-
dra halvlek. För ett lag som 
redan på förhand känner sig 
slaget och som kämpar för 
att hålla modet uppe blir 
varje motgång extra kännbar. 
Hoppet var dock det sista 
som övergav hemmalaget. 
Det dröjde till matchminut 
71 innan gästerna satte två-
an. 0-3 kom med dryga tio 
minuter kvar att spela.

Snudd på parodi
Skadeläget är akut i Ahlafors 
IF. Dessvärre är det också 
mittfältare som är drabbade. 
Johan Elving är borta res-
ten av säsongen, Jonathan 
Lindström missar ett par 
matcher till, Edwin Pear-
sons återkomst är högst osä-
ker, men Anders Andersson 
som fi ck en smäll på knät 
mot Skoftebyn ska förhopp-
ningsvis snart vara tillbaka. 
Rade Radovic var sjuk i 
onsdags och kunde därför 
inte medverka. Krassliga var 
också Peter Antonsson och 
Sebastian Hollstein, men 
båda kom till spel.

– Lägg därtill att vår mål-
vakt, Andreas Skånberg, 
hade så ont i foten att han 
fi ck kasta ut bollarna hela 
matchen. Det är snudd på 
parodi, menar Daniel Eriks-
son. 

Sebastian Johansson lär 
dock vara tillbaka till torsda-
gens bortamöte med Korte-
dala. Efter tre raka nederlag 
är AIF i stort poängbehov. 

– Samtidigt kan vi kon-
statera att tabellen är 
rekordjämn efter-
som alla slår alla. 
Vi får hoppas att 
vi har vår tunga 
period nu och att 
det vänder snart, då 
blir vi farliga. Förutom 
Vänersborgs FK känner 
jag att vi har kapacitet att 
slå alla andra lag som vi har 
mött, summerar en trots allt 
hoppfull Daniel Eriksson.

En liten ljusning och öpp-
ning till glädje fi nns också i 
det faktum att Niclas El-
ving är tillbaka i träning på 
Sjövallen efter en kortare 
proffssejour i Nicaragua. 
Niclas undersöker chan-
serna till spel högre upp i 
seriesystemet och har ännu 
inte lämnat klartecken till 
Ahlafors, men att han är mer 
än välkommen behöver inte 
understrykas. Det faktum att 
Niclas ofta haft positionen 
som offensiv mittfältare bör 
intressera lagledningen med 
tanke på skadeläget.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Skoftebyn satte hinder för nya poäng

Ny smäll för AIF!

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Skoftebyn 0-3 (0-0)

FOTBOLL

SOLLEBRUNN. Skepp-
landa BTK tog sjunde 
raka segern och befäs-
ter därmed sin serieled-
ning. 

En ramstark defen-
siv har blivit SBTK:s 
signum.

På åtta matcher har 
målvakten Marcus 
Samuelsson bara släppt 
fyra bollar förbi sig och 
hållit nollan fem gånger.

Mot Sollebrunns AIK på 
onsdagskvällen fi ck Skepp-
landa en smakstart på 
matchen. Christian ”Fig-
ge” Rönkkö gav gästerna 
ledningen redan i den fjärde 
spelminuten. Ensam med 
målvakten gjorde SBTK:s 
skyttekung inget misstag 
och avslutningen höll högsta 
klass.

Sollebrunn träffade stol-
pen och Skepplanda hade ett 
bortdömt mål innan den för-

sta halvleken var över.
Matchen avgjordes i den 

69:e minuten då Erik Hägg-
ström presenterade sig för 
publiken på Nya Bjärkevi. 
Häggström avancerade på 
motståndarnas planhalva 
och lät sedan högerfoten tala 
från distans. 0-2 och saken 
var klar. 

– Vi spelade mer efter 
backen i den andra halvleken 
och fi ck ett kompakt tryck på 
Sollebrunn. Vi borde gjort 
fl er mål, men huvudsaken är 
att vi vinner. Det är ett otro-
ligt go i gänget och det är 
ingen spelare som viker ner 
sig. Vårt försvarsspel är bril-
jant, summerade Häggström 
som kom till SBTK från 
Ahlafors IF inför den här sä-
songen och som nu svarade 
för sin hittills bästa insats i 
den gulsvarta tröjan.

– Jag har varit lite krasslig 
och även tvingats avstå nå-
gon match. Förhoppningsvis 
blir formen bättre och bättre 
ju längre säsongen lider.

Planbäst på Nya Bjärkevi 
var ändå Jonathan West-

lund. Rollen som defensiv 
mittfältare är som gjuten för 
honom. ”Jonte” läser spe-
let som få, vinner oerhört 
mycket boll och har en im-
ponerande tajming i huvud-
spelet.

Målproduktionen är det 
som serieledarna behöver 
förbättra. Precis som mot 

Mariedal matchen innan 
skapades fl era riktigt bra lä-
gen, som borde genererat 
nätrassel. Missarna kunde 
dock SBTK-tränaren Ro-
bert Bävermalm leva med 
när han gav sin analys av 
2-0-segern. 

– Återigen en stabil insats, 
vi jobbar hårt i 90 minuter 

och vinner full rättvist. Kil-
larna tar ansvar över hela ba-
nan. Serien är jämn och det 
gäller att vi behåller ödmjuk-
heten och inte slappnar av.

Nästa match är på torsdag 
då Sandared/Sjömarken gäs-
tar Forsvallen.

JONAS ANDERSSON

SBTK:s målskyttar i segermatchen borta mot Sollebrunn. Till vänster Erik Häggström och Christi-
an ”Figge” Rönkkö.

Division 5 Västergötland V
Sollebrunns AIK – Skepplanda BTK 0-2 (0-1)

FOTBOLL

SBTK:s segertåg fortsätter
– Vinst borta mot Sollebrunn
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 Skoftebyn hindrade AIF och lagkapten Sebastian  
 Hollstein från  mål och poäng på Sjövallen. 
 Fler bilder på alekuriren.se 
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