
kvar gav han energi åt göte-
borgarna. Reduceringsmålet 
var kliniskt. Direkt efter fi ck 
Lunden också ett utmärkt 
frisparksläge, men denna 
gång kunde säkre Andreas 
Skånberg lägga vantarna 
på bollen. Innan det hann 
bli riktigt spännande rusade 
Hintze igenom på nytt och 
såg till att fullborda kvällens 
hattrick. 4-1 var spiken i kis-
tan och det följdes tämligen 
omgående av ett femte där 
mittbacken Henrik Anders-
son löpte hela vägen, samar-
betade med nämnde Hintze 
som frispelade grovjobbaren 
Peter Antonsson som 
mycket rättvist fi ck anteckna 
sig i målprotokollet.

– Hollstein och Antons-
son är ovärderliga för laget. 
Kul att båda får vara med 
och måla. Vårt anfallsspel 
har lyft sig med Niclas El-
ving. Han lägger fram bol-
larna på den yta som Hintze 

gärna vill löpa på. Det ser 
riktigt intressant ut, säger 
Daniel Eriksson.

Ett litet orosmoln krusade 
den annars så klarblå himlen, 
eftersom både Rade Radovic 
och Henrik Andersson ådrog 
sig ett gult kort, vilket gör att 
båda är avstängda i onsda-
gens bortamatch mot Kärra.

– Ja, vi får nog disponera 
om laget lite, men vi har en 
bred trupp så det ska nog 
lösa sig. Idag hade vi Se-
bastian Johansson borta 
på grund av en känning i 
ljumsken. Han var ganska 
säker på att vara återställd 
till nästa match. Det bådar 
gott, avslutar Erik Henriks-
son hoppfullt.

Michael Hintze utsågs 
helt rätt till matchens hem-
malirare, tre mål och inblan-
dad i de övriga två, var ett 
facit som talade för sig själv.
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ALAFORS. Michael Hint-
ze som tog klivet från 
Nol i division sex till 
Ahlafors IF i trean i år är 
varm i kläderna.

Mot Lunden ÖBK gick 
det undan.

Hintze noterades för 
sitt första hattrick i 
AIF-tröjan.

På ett soldränkt Sjövallen 
angav hemmalaget omgå-
ende tonen. Lagkapten Se-
bastian Hollstein tryckte 
bokstavligen in lednings-
målet på straff efter en dryg 
kvart, men domaren kunde 
lika gärna ha pekat på straff-
punkten efter två minuter 

då Rade Radovic friläges-
fälldes. Niclas Elving, som 

gjorde sin första match på 
hemmaarenan efter proffs-
sejouren, hade lekstuga till 
och från. Med kvicka fötter 
satte han fart och stack in 
bollen genom backlinjen där 
Michael Hintze väntade. Is-
kallt placerade han in tvåan 
bakom Lundenmålvakten. 
Tvåmålsledningen i halvlek 
kunde ha varit ännu större. 
AIF var snabbare i både ben 
och tanke.

– Vi gjorde årets sämsta 
halvlek borta mot Arvika i 
torsdags och idag gör vi vår 
bästa match för säsongen. 
Det är tvära kast, analyserar 
AIF-tränaren Daniel Eriks-
son efter slutsignalen och 

kollegan Erik Henriksson 
fyller i:

– Killarna rörde sig fö-
redömligt idag och höll 
ett högt bolltempo. Sedan 
märktes det att Hintze var 
tillbaka, hans speed sätter 
skräck i alla motståndare.

Det skriver defi nitivt 
Lundenförsvaret under på. 
I 55:e minuten var det dags 
igen. Michael Hintze i nytt 
samarbete med Niclas El-
ving och 3-0.

Kvällens hattrick
Meriterade Mathias Etéus 
hos gästerna gjorde tre mål 
när Lunden besegrade AIF 
i vårmötet och med kvarten 

Hintze frälste en jublande hemmapublik med tre mål, men 
matchens lirare var också delaktig i de övriga två fullträffarna.

Peter Antonssons arbetskapacitet är enorm och har så varit under hela säsongen. Nu fick han änt-
ligen måla också!

Niclas Elving tog rollen som framspelare i 5-1-segern över 
Lunden ÖBK.

– Hattrick i femettan mot Lunden
Hintze frälste Ahlafors!
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Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors - Lunden ÖBK 5-1 (2-0)

FOTBOLL

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN

Skänker pris till bästa spelare

Division 5 Västra Herr
KL 19.00

SBTK –STORA MELLBY SK

TORSDAG 3 JULI

BORÅS. Matchuret ticka-
de upp mot 89 minuter.

Då slog Linus Carlsson 
till och avgjorde seriefi -
nalen.

– Till slut fi ck vi hål på 
dem, konstaterade en 
lycklig segerskytt när 
han vandrade av Krans-
mossens Idrottsplats.

Ett åskoväder gjorde att av-
sparken i toppmötet mellan 
Dardania och Skepplanda 
BTK fi ck fl yttas fram tio 
minuter. När väl domaren 
Mikael Palmér blåste igång 
matchen så var det hemma-
laget som inledde klart pig-
gast. Markus Samuelsson i 
SBTK-kassen tvingades till 
en svettig frilägesparad efter 
bara några minuter och gäs-
ternas försvarslinje fi ck jobba 
hårt för att inte släppa till yt-
terligare chanser.

Mot slutet av halvleken 
var det däremot Skepplanda 
som tog över taktpinnen och 
styrde händelserna. Tryck-

et mot hemmalaget blev än 
mer påtagligt under den an-
dra halvleken. SBTK brände 
en handfull klara lägen och 
tillresa supporters började 
misströsta. Fast skam den 
som ger sig. Med drygt en 
minut kvar av ordinarie spel-
tid landade bollen framför 
fötterna på Linus Carlsson, 
som lyckades få hål på Dar-
danias storspelande burväk-
tare, Safet Ibishi.

– En blytung seger! Dar-
dania hade elva matcher utan 
förlust, så det är en skalp som 
heter duga. Nu möter vi Sto-
ra Mellby hemma på torsdag, 
seger där och vi skaffar oss 
ett utmärkt läge inför hös-
ten, sammanfattade SBTK:s 
assisterande tränare Olof 
Samuelsson.

Skepplanda leder serien 
efter tolv omgångar, en po-
äng före Dardania och två 
före Främmestad. Dessa tre 
lag kommer med all sanno-
likhet att göra upp om guldet 
när det drar ihop sig.

JONAS ANDERSSON

Linus Carlsson blev matchhjälte för Skepplanda BTK i seriefina-
len borta mot Dardania. Linus gjorde matchens enda mål i den 
89:e minuten.
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– Linus Carlsson avgjorde seriefi nalen

SBTK åter i topp

Div 5 Västergötland västra
Dardania IF – Skepplanda 0-1 (0-0)

FOTBOLL


