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Matchvärd:

Taktiskt AIF imponerade!
KORTEDALA. Två 
gånger Rade Radovic 
gav Ahlafors en skön 
bortaskalp mot Korte-
dala.

Men det var torpe-
den Michael Hintze 
som bäddade för 
festen.

– Han var pigg och 
gjorde det riktigt 
jobbigt för dem, säger 
AIF-tränaren Daniel 
Eriksson.

Efter tre raka förluster var 
Ahlafors IF i stort poäng-
behov. Bortamatchen mot 
Kortedala tillhör däremot 
inte seriens lättaste och med 
en fortsatt lång skadelista 
var det en tuff utmaning. 
Hemmalaget rivstartade och 
hade bra fart under fötter-
na. Därför var 0-1 efter tio 
minuter lika förlösande som 
ologiskt.

Rade Radovic tog ner en 
lyra på bröstet i straffområ-
det och fi ck en fi n träff som 
borrade in bollen i målvak-
tens bortre. Målet gav AIF 
självförtroende samtidigt 
som det tilltagande regnet 
gjorde tillvaron än jobbigare 
för Kortedala.

– Det är lättare att stå 
emot när det blåser medvind 
och matchen utvecklade sig 
precis som vi ville. De fi ck 
jaga och vi kunde spela av 
matchen, säger Daniel Er-
iksson.

Tvåfotingar
Det första baklängesmålet 
var inte nog. Michael Hint-
ze fi ck allt fl er bollar ute på 
vänsterkanten och kom som 
en torped gång på gång. 
Ett par snabba tvåfotingar 
och försvaret var vidöppet, 
bara en prakträddning från 
KIF-målvakten kunde freda 
målet från 0-2 efter en kvart. 
Strax därefter tog sig Hintze 
ner till kortlinjen och ser-
verade Rade Radovic öppet 
mål med en perfekt pass-
ning. Det hade då gått 20 
minuter och förhållandena 
blev inte lättare att hantera 
när regnet stod som spön i 
backen.

– Vi knöt näven i paus och 
sa att det får se ut precis hur 
som helst, men vi släpper 
inte till någonting idag. Po-
ängen ska hem, berättar Er-
iksson som öste beröm över 
laginsatsen:

– Det fi nns de som blix-
trar till idag, men framför 
allt är det kollektivets ge-
mensamma arbete som gör 
att vi vinner. Det märktes 

att killarna hade fått vila. 
Flera killar, särskilt Micha-
el Hintze, hade fått tillbaka 
klippet i steget. Sedan är jag 
stum av beundran för Peter 
Antonssons ensamma löp-
ningar på topp – i 90 minu-
ter!

På fredag gästas Ahlafors 
och Sjövallen av tabellens 
nästjumbo Kungshamn som 
bara vunnit en match i år. 
Tills dess kommer sannolikt 
Niclas Elving att vara spel-
klar. Den blixtrande bolltek-
nikern har skrivit på för vår-
säsongen och kommer om 
han platsar (!) att spela fram 
till sommaruppehållet.

– Niclas har redan visat 
på de träningar han har varit 
med att han blir en stor till-
gång för laget. Om Nicara-
guas fotbollsförbund hinner 
svara före fredag är han klar 
för spel mot Kungshamn. 
Det spetsar till konkurren-
sen ytterligare, men snart 
kommer avstängningar och 
skador drabbar ju oss hela 
tiden så alla spelare behövs, 
säger Daniel Eriksson.

Truppens yngsta, Jonatan 
Berntsson, 17, och vetera-
nen Sebastian Johansson, 
34, bildade nytt innermitt-
fält. Tveklöst en spännande 
mix i AIF för tillfället.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Div 3 nordvästra Götaland
Kortedala – Ahlafors IF 0-2 (0-2)

FOTBOLL

– Historisk 
seger för ÄIK

15-0
ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK:s herrar öste på när 
regnet öste ner.

Det slutade med en 
historisk målfest.

Santos Cruzazul fi ck 
åka hem med 15-0 i 
bagaget.

Ingen som tidningen hittills 
har kommit i kontakt med 
kan påminna sig om en stör-
re seger i seriesammanhang. 
Även ÄIK:s meriterade trä-
nare Peter ”Erra” Eriks-
son var stum av beundran.
– Killarna ska ha en eloge. 
De springer i 90 minuter 
och spelar som om matchen 
fortfarande inte var avgjord 
trots att vi hade 7-0 i paus, 
säger han.

Älvängen som inlett sä-
songen lite trögt hade allt 
med sig mot tabelljumbon 
och redan efter tio minuter 
ledde laget med 2-0. ÄIK 
som släppt in minst lag av 
alla i serien fi ck det också 
äntligen att lossna framåt.

– Målskyttet har varit 
vårt stora bekymmer hittills, 
men nu har vi tränat in ett 
nytt anfallsspel och upp-

ställningen 4-3-3 verkade 
passa killarna. Johan Pa-
rinder centralt i anfallslin-
jen svarade för en mindre 
succé och gjorde dessutom 
ett konstmål, en bicicleta i 
krysset, berättar Peter Er-
iksson.

Målprotokollet blev 
fullt av målskyttar. Oscar 
Gärdéus, 17, svarade för 
hela fem fullträffar, två fl er 
än Johan Parinder. Bröder-
na Niklas och Markus Ahl-
bom gjorde två vardera.

Nu gäller det för ÄIK att 
ta med sig självförtroendet 
inför nästa veckas nyckel-
match borta mot topplaget 
Finlandia-Pallo.

– Det är inte mycket att 
be för längre. Nu måste vi ta 
tre poäng om vi ska ge oss 
själva chansen att vara med 

i kampen om de främre pla-
ceringarna i serien. Vi har 
som sagt rört om lite i laget 
och det ser helt klart bättre 
ut nu än tidigare. Defen-
sivt har vi varit stabila hela 
säsongen och med 15 mål 
framåt kan vi väl konstatera 
att det åtminstone tillfälligt 
har släppt framåt också, 
summerar Eriksson.

När Johan Parinder har 
fl yttat fram i banan har 
målvaktsfantomen Pon-
tus Dahlberg fått Joacim 
Fougelberg och Filiph 
Jonemark framför sig som 
mittbackar.

– De har än så länge hållt 
nollan ihop så den forma-
tionen känns bra, avslutar 
Peter Eriksson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Älvängen –Santos Cruzazul 15-0 (7-0)

FOTBOLL
Oscar Gärdéus signerade hela fem fullträffar på Älvevi när ÄIK 
krossade Santos Cruzazul med hela 15-0.
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 Tvåmålsskytt. Rade Radovic gjorde sin bästa match i AIF-tröjan sedan återkomsten. 
 Mot Kortedala spräckte han sin egen målnolla för säsongen. 

NUMMER 23         VECKA 24| 21SPORT


