
BORÅS. Höstpremiären 
blev inte någon gulsvart 
framgång.

Bottenlaget Spar-
sörs snuvade till sig en 
poäng mot serieledande 
Skepplanda.

– Det känns konstigt. 
Uppladdningen med lä-
ger och allt har känts så 
bra, sa en mållös Oscar 
Frii efter slutsignalen.

Han var dessvärre inte en-
sam om att vara mållös. 
Skepplanda lyckades inte 
förvalta någon av chanserna 
och matchen slutade utan 
nätrassel för något av lagen. 
Närmast en fullpoängare var 
ändå gästerna. Patric Skån-
berg var efter en halvtimmes 
spel helt fri med målvakten. 
Överfallet var brutalt och 
straff med en frilägesutvis-
ning såg solklart ut från läk-
tarhåll.

– Vi blev helt chockade 
när domarren valde att fria. 
Dessutom fi ck Skånberg gå 
av med stora smärtor i ena 
foten, berättar Oscar Frii 
som dock var mycket kritisk 
till sitt eget lags prestation.

– Något blev fel idag. Vi 
kom inte in i matchen. Det 

kändes konstigt. Kanske var 
det ovant med ett nytt spel-
system med en ensam for-
ward. Jag vet inte, men vi 
får snacka om det. Nu är det 
träning på onsdag och sen är 
det Hedareds BK hemma på 
fredag. Vi lär inte sakna re-
vanschlust i alla fall, fortsät-
ter Oscar Frii.

Skepplanda toppade fem-
man inför höstupptakten, 
men har besvärats av lite 
turbulens på ledarsidan. Jo-
nas Andersson och Emrik 
Eklund har ersatt avgående 
huvudtränaren Robert Bä-
vermalm. Poängtappet bor-
ta mot Sparsörs stör själv-
klart kalkylen. Efter nästa 
omgång kan SBTK vara trea 
i tabellen.

Rekordjämn topp
– Ja, det här var inte bra, 
men serien är rekordjämn 
i toppen. Det är långt kvar 
och mycket kommer att hän-
da fast det kändes så onödigt 
att släppa två pinnar mot ett 
så mediokert gäng, menar 
Frii.

Skepplanda kunde dock 
glädja sig åt att ha tillbaka 
mittbacken Mikael Mali-
niemi, däremot saknades 
Christian Rönkkö i star-
telvan. Han dras fortfarande 
med en skada. Rönkkö gjor-
de ett inhopp, men är inte 

redo att gå för fullt ännu. 
Erik Häggström kom in 
sista halvtimmen och skapa-
de ett par halvchanser.

– Vi behöver ha alla killar 
pigga och krya för att greja 
det här. Nu får vi hoppas att 
Patric Skånbergs skada inte 
är allvarlig för han har varit 
på gång, säger Frii.

På gång är också Mathias 
Johansson från Kortedala. 
Han ska enligt uppgift till 
tidningen var spelklar till 
bortamötet mot Östadkulle 
lördag 23 augusti. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Välkommen som medlem på Ale Golfklubb
Götaälvdalens vackraste och populäraste 18-håls golfbana. Endast 25 min från Göteborg via E45

Bli medlem nu för resten av året för 2 500 kr
Kontakta oss för mer information: Kansli: 0303-33 60 33
E-post: info@alegk.se.

Vi fortsätter med ”prova på golf”
torsdagar mellan 18.00–20.00 Välkommen

FOTBOLL I ALE

Fre 15 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Stångenäs

Fre 15 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – Hedared

Fre 15 aug kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Nol

Lör 16 aug kl 13.00
Älvevi

Älvängen – Hälsö

Tis 19 aug kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Lödöse/Nygård

FOTBOLL

NUMMER 29         VECKA 33| 19SPORT

Div 2 Västergötland S, dam
Äspereds IF – Skepplanda BTK 
1-6 (0-5)
Mål SBTK: Amanda Errind 2, Emelie 
Johansson, Josefi ne Classon, Andrea 
Lindgren, Sandra Augustsson.
Matchens kurrar: Lotta Hillebjer 3, 
Matilda Errind 2, Amanda Errind 1.

Division 3 NV Götaland
Gunnilse IS – Ahlafors IF 2-1 
(0-0)
Mål AIF: Erik Gunnarsson. Matchens 
kurrar: Henrik Andersson 3, Erik 
Gunnarsson 2, Anders Andersson 1.

Vänersborgs FK 14 20 29
Kortedala IF 14 14 29
Skoftebyns IF 14 16 28
Gunnilse IS 14 20 24
Ahlafors IF 14 10 24
Säffl e FF 14 4 23
Lunden ÖBK 14 0 20
Vänersborgs IF 14 -3 17
Kärra KIF 14 -5 15
Stångenäs AIS 14 -16 15
Arvika 14 -29 9
Kungshamns IF 14 -31 8

Division 4 Västergötland S
Edet FK – Göta BK 0-2 (0-0)
Mål: Erik Leinonen, Marcus Olsson.

Division 5 Västergötland V
Sparsörs – Skepplanda BTK 0-0
Matchens kurrar: Mikael Maliniemi 
3, Marcus Samuelsson 2, Tobias 
Ottosson.

Skepplanda BTK 14 17 32
Dardania IF 13 12 30
Främmestad 13 17 29
Östadkulle SK 14 3 23
Sandared/Sjömar. 14 9 22
Mariedals IK 13 15 19
Sävens BK/Hol 14 -6 16
Herrljunga SK 14 -4 14
Sparsörs AIK 13 -4 14
Hedareds BK 14 -21 12
Sollebrunns AIK 14 -2 11
Stora Mellby 14 -36 2

HJÄLLBO. Erik Gunnars-
son sköt 1-0 till Ahlafors 
när blott två minuter 
återstod av ordinarie 
tid.

Fyra minuter senare 
var matchen förlorad.

Gunnilse vände med 
en man mindre och 
vann dramat efter en 
straffspark i sista se-
kunden.

Det blev en dramatisk in-
ledning på höstsäsongen för 
Ahlafors IF som drabbade 
samman med rivalerna från 
Gunnilse IS på Hjällbovallen 
i fredagskväll. Matchen såg 
ut att sluta mållös när plöts-
ligt allt hände under loppet 
av fyra minuter. Erik Gun-
narssons 1-0 på frispark fi -
rades som ett segermål, men 
hemmalaget hade inte givit 
upp. Direkt efter avspel kvit-
terade Gunnilse genom ett 
drömmål på volley. Dramat 
var ändå inte över och avslut-
ningen på tilläggstiden skul-
le bli ett dråpslag för AIF. En 
boll dimper ner i straffområ-
det och studsar oturligt upp 
på Jesper Johannessons 
arm. Domaren tvekar inte en 
sekund och pekar resolut på 

straffpunkten. 2-1 till Gun-
nilse med matchens i princip 
sista spark. 

– Det här är bland det vär-
sta jag varit med om. Vi är så 
nära att åka hem med tre po-
äng, men får istället inte med 
oss en enda. Det var fruk-
tansvärt tungt och självklart 
har jag vevat matchen många 
gånger i huvudet. Vad kunde 
vi gjort annorlunda? Direkt 
efter ledningsmålet skulle vi 
sätta in Anders Lundsten. 
Han stod redo när de plöts-
ligt blixtrar till och skjuter 
1-1. Vi hann inte göra några 
förändringar innan de även 
gör 2-1. Ödet ville annat 
den här kvällen och med lite 
distans får jag väl erkänna 
att även vi har haft margi-
naler med oss tidigare, säger 
AIF-tränaren Erik Hen-
riksson.

Svidande förlust
Ahlafors var nära sjätte raka 
segern och hade då haft defi -
nitiv tätkänning. Nu blev det 
istället en svidande förlust 
och den gjorde inte mindre 
ont när summeringen också 
innehöll två röda kort för 
AIF. Jesper Johannesson och 
Jonathan Lindström missar 
nu båda höstens hemmapre-
miär mot Stångenäs. De 
lyckades också med konst-
stycket att se det röda kortet 

efter att redan ha lämnat pla-
nen. Domaren var inte nöjd 
med vad öronen hörde.

– Dessutom kommer san-
nolikt inte heller Sebastian 
Johansson vara tillgänglig 
för spel, däremot kommer 
Rade Radovic hem på fre-
dagen och är då defi nitivt 
aktuell, menar Erik Henriks-
son.

Från Hjällbovallen kan 
AIF ta med sig ett bra för-

svarsspel, där mittbackarna 
Henrik Andersson och 
Markus Hedberg utmärk-
te sig särskilt. Oroande var 
dock att anfallsspelet låste 
sig. Niclas Elving kom inte 
alls in i matchen och Micha-
el Hintze som tidigare varit 
ett ständigt hot hade ingen 
lycka med sig denna kväll.

Domaren fi ck sig en rejäl 
skopa av AIF:s lagledning. 
Förutom Lindström och Jo-

hannesson visades också Jo-
han Elving ut från bänken.

– Vi undrade bara om do-
maren inte kunde fördels-
regeln. Det var en befogad 
fråga, men tydligen var det 
allvarligare än när Gunnil-
sespelarna vid upprepade 
tillfällen skrek könsord på 
plan, avslutar Erik Henriks-
son.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ett gulsvart dråpslag
– Ahlafors förlorade höstpremiären på tilläggstid

Förtvivlad. AIF-tränaren Erik Henriksson fick se sitt gulsvarta gäng tappa 1-0-ledning till förlust 
1-2 på blott tre minuter i matchens absoluta slutskede.

Kom ingenstans. Skepplanda 
BTK och Oscar Frii lyckades 
inte spräcka Sparsörs nolla i 
höstpremiären. Matchen slu-
tade 0-0, en kraftig missräck-
ning för serieledarna.

Div 3 nordvästra Götaland
Gunnilse IS – Ahlafors IF 2-1 (0-0)

FOTBOLL

Mållöst SBTK i höstpremiären

Div 5 Västergötland västra
Sparsörs – Skepplanda BTK 0-0

FOTBOLL

– Blåsta på given straff
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