
NUMMER 30         VECKA 34| 25SPORT

FOTBOLL I ALE

Fre 22 aug kl 18.45
Nolängen

Nol – Sant Cruzazul

Fre 22 aug kl 18.45
Vimmervi

Nödinge – Fotö

Fre 22 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Vänersborgs IF

Lör 23 aug kl 13.00
Surte IP

Surte – Västkurd

Lör 23 aug kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Sollebrunn

Div 2 Västergötland södra dam
Friscopojkarna – Skepplanda 
1-1 (0-0)
Mål SBTK: Lotta Hillebjer. Matchens 
kurrar: Sandra Augustsson 3, Amanda 
Errind 2, Andrea Lindgren 1.

Sjömarkens IF – Lödöse/Ny-
gård 2-3 (0-1)
Mål LNIK: Evelina Löfström, Jennifer 
Rosén, Matilda Johansson.

Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stångenäs AIS 
2-0 (1-0)
Mål AIF: Peter Antonsson, Sebastian 
Hollstein. Matchens kurrar: Peter 
Antonsson 3, Henrik Andersson 2, 
Markus Hedberg 1.

Vänersborgs FK 15 22 32
Kortedala IF 15 17 32
Skoftebyns IF 15 16 29
Ahlafors IF 15 12 27
Gunnilse IS 15 20 25
Säffl e FF 15 2 23
Lunden ÖBK 15 0 21
Vänersborgs IF 15 -3 18
Kärra KIF 15 -8 15
Stångenäs AIS 15 -18 15
Arvika 15 -27 12
Kungshamns IF 15 -33 8

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Hedared 4-0 (3-0)
Mål SBTK: Alexander Andersson 2, 
Johan Andersson, självmål.
Matchens kurrar: Oscar Frii 3, Alex-
ander Andersson 2, Emil Frii 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – FC Gauthiod 
2-2 (1-2)
Mål LNIK: Mattias Mabrouk 2.

Hjärtums IS – Alvhems IK 5-1
Mål AIK: Emanuel Stensson.

Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Nol IK 0-3 (0-1)
Mål NIK: Raied Juma, Markus 
Hansson, Martin Eriksson. Matchens 
kurrar NIK: Raied Juma 3, Niklas 
Koppel 2, Markus Hansson 1. Match-
ens kurrar NSK: Simon Enyck 3, Ajdin 
Smaijlovic 2, Ahmed Sheik 1.

Division 6 D Göteborg
Älvängen – Hälsö 3-0 (1-0)
Mål ÄIK: Jonathan Franzén, Niklas 
Ahlbom, Tim Webster. Matchens 
kurrar: Niklas Ahlbom 3, Joacim 
Fougelberg 2, Felix Rudin 1.

Nödinge SK – Nol IK 0-3 (0-1)
Mål NIK: Raied Juma, Markus 
Hansson, Martin Eriksson. Matchens 
kurrar NIK: Raied Juma 3, Niklas 
Koppel 2, Markus Hansson 1. Match-
ens kurrar NSK: Simon Enyck 3, Ajdin 
Smaijlovic 2, Ahmed Sheik 1.

Nol IK 12 30 31
Lundby 06 12 22 26
Finlandia 11 17 25
Hälsö 12 20 23
Neutrala 12 -10 19
Älvängens IK 12 27 17
Nödinge SK 12 1 16
Bosna IF 12 -2 14
Fotö 12 -16 10
Hålta IK 12 -42 6
Cruzazul IF 11 -47 1

FOTBOLL

ÄIK tänker ta chansen
– Tvålade dit Hälsö med 3-0 i höstpremiären
ÄLVÄNGEN. Med bara 
fyra segrar under våren 
har Älvängens IK satt 
sig i en svår sits i divi-
sion 6 D Göteborg.

Efter 3-0 i höstpremi-
ären hemma mot Hälsö 
råder dock en påtaglig 
optimism.

– Inget är omöjligt, vi 
ska ta chansen, säger 
Niklas Ahlbom, målskytt 
och matchens lirare.

För ÄIK är det bara segrar 
som räknas i höst. Avståndet 
till kvalplatsen är efter lörda-
gens seger nio poäng, men 
spelar laget som mot Hälsö 
kommer många att straffas.
Niklas Ahlbom som åter-
vände till moderklubben 
efter att bland annat ha tes-
tat lyckan i Ahlafors IF och 
Ytterby IS har fått en ny po-
sition i laget. Som släpande 
forward ska han hitta en fri 
yta mellan motståndarnas 
lagdelar och det lyckades 
han ofta med mot Hälsö.

– Jag gillar verkligen min 
nya roll. Det var riktigt kul 
att spela idag. Jag har fort-
farande problem med min 
baksida, men i den här po-
sitionen slipper jag de mest 

explosiva rycken, berättar 
Ahlbom efter slutsignalen.

Han var i allra högsta grad 
inblandad i det som hände på 
Älvevi. Första målet prickade 
han in själv efter 13 minuter. 
En olycksminut för gästerna 
som efter ytterligare 13 mi-
nuter skulle bli ännu värre. 
Oliver Dino, Hälsös främste 
bollvinnare, sparkade efter 
Niklas Ahlbom och när han 
väl var på fötter skallade han 
mot honom.

– Jag träffades, men för-
sökte ändå lugna honom och 
sträckte ut handen. Doma-
ren såg hela situationen och 
visade upp det röda kor-
tet. Det var inte mycket att 
snacka om, säger Ahlbom.

2-0 stötte inbytte Tim 
Webster i mål. Hans come-
back är efterlängtad i ÄIK, 
men knäskadan har inte gi-
vit vika varför hans fortsatta 
spel i år är osäkert. ÄIK ra-
dade upp chanser och mål-
produktionen kunde varit 
den dubbla. Ahlbom själv 
brände en handfull och Nik-
las Pålsheden hade bara att 
sätta foten till, men gick på 
kraft och så var den bollen 
borta.

– Vi vinner med 3-0 och 
ska vara glada för att vi ska-
par mycket. Jag tycker ändå 
att vi borde ha en växel till. 
Inställningen var bra, men 

inte hundra. Det här laget är 
utvecklingsbart, menar Ahl-
bom och assisterande trä-
naren Stefan Dahlberg var 
inne på samma linje.

– Så här bra är killarna 
när de verkligen går in för 
det och vi måste hitta ett 
sätt att göra det varje gång. 
Idag var det underbart att se 
dem trilla boll. Nu tar vi en 

match i sänder och försöker 
hålla maximalt fokus så får vi 
se hur långt det räcker.

Det var många som ut-
märkte sig i hemmalaget.Jo-
nathan Franzén och Johan 
Parinder stressade gäster-
na backlinje framgångsrikt. 
Felix Rudin var lugnet själv 
på mitten och Joachim Fou-
gelberg höll ihop försvaret.

Gladast av alla efter ÄIK:s 
triumf lär Nol IK vara som 
nu ökade distansen ytterli-
gare till en av serieaspiran-
terna.

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Div 6 D Göteborg
Älvängens IK – Hälsö BK 3-0 (1-0)

FOTBOLL

ALAFORS. Ahlafors IF 
lyckades efter stor 
möda bärga samtliga 
poäng mot Stångenäs.

Peter Antonsson 
säkrade segern genom 
att trycka in 2-0 i 88:e 
minuten.

Ingen förtjänade må-
let mer än honom.

Efter förra veckans tunga 
debakel borta mot Gunnilse 
där samtliga poäng gick för-
lorade under matchens sista 

tre minuter fanns det en stor 
revanschlust hos hemmala-
get. När Sebastian Hollste-
in kunde ge AIF ledningen 
med 1-0 efter ett fi nt inspel 
av Rade Radovic infann sig 
en lättnad. Ahlafors trillade 
boll riktigt bra under den 
första halvan, men i andra 
halvlek smög det sig in en 
rädsla för att återigen bli be-
stulna på poängen. Tur då att 
mittbackarna Henrik An-
dersson och Markus Hed-
berg troligtvis tillhör seriens 
tuffaste duo. Försvarsspelet 
är för tillfället oerhört svår-
forscerat. Ett skott utifrån 
med kvarten kvar att spela 

tog i stolpen och med andan 
i halsen gick AIF till nya at-
tacker. Michael Hintze hade 
ett par halvchanser, men den 
riktigt stora möjligheten att 
punktera matchen fi ck in-
bytte junioren, A-lagsdebu-
terande Johnny Kumman-
der, blott 16 år, som elegant 

rundade målvakten men kom 
i för dålig vinkel. Ett par mi-
nuter senare tog sig Niclas 
Elving in i straffområdet och 
sin vana trogen spelade han 
snett inåt bakåt från kort-
linjen. Mitt i boxen mötte 
Peter Antonsson bollen och 
2-0 var förlösande. Ahlafors 

slitvarg belönades också med 
priset som matchens lirare.

Nästa fredag gästas Sjö-
vallen av Vänersborgs IF. Då 
är Jonathan Lindström och 
Jesper Johannesson till-
gängliga igen efter avstäng-
ningar.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stångenäs AIS 2-0 (1-0)

FOTBOLL

Tappert 
Ahlafors 
belönades

Johnny Kummander, 16 år, fick göra A-lagsdebut och var ytterst nära att bli målskytt.

Gav upp! Hälsö hängde inte med när seriens snabbaste anfallare, Niklas Ahlbom, satte fart.
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Skepplandas damer är fortfarande obesegrade

Skepplandas tränare har ju 
varit med förr... Under alla 
hans år som ansvarig för 

damlaget har han bara varit 
med om att vinna mot Fris-
copojkarna borta vid ett till-
fälle.

– De är stora, fysiska och 
rutinerade. Det passar inte 
oss. Jag tycker att de spelar 
ganska bra och för mig är 
fyra av sex poäng totalt mot 
Friscopojkarna klart god-
känt, men tjejerna var besvik-

na efteråt, menade Persson.
Efter en mållös första 

halvlek där SBTK dominera-
de och skapade fl est chanser 
tog hemmalaget ledningen i 
den 50:e matchminuten. En 
knapp kvart senare förvaltade 
Lotta Hillebjer en frispark 
på bästa sätt. Kvitteringen 
var rättvis, men något seger-
mål blev det aldrig.

– Det blev en annan 
matchbild i andra halvlek. 
Vi raderades ut och skapade 
få heta målchanser. Eftersom 
vi inte tog vara på tillfällena 
före paus får vi vara nöjda 
med att vi fi ck med oss en 
pinne hem.

Skepplanda leder serien 
åtta poäng före Borås GIF 
och möter närmast Solle-
brunns AIK hemma på lör-
dag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 2 Västergötland södra dam
Friscopojkarna – Skepplanda 1-1 (0-0)

FOTBOLL

ALINGSÅS. IK Friscopojkarna blev första lag att ta 
poäng av Skepplanda BTK:s damer.

Efter elva raka segrar blev det ”bara” en 
gulsvart poäng i Alingsås.

– Vi har alltid svårt för Frisco borta, men vi 
förlorade inte, sa en trots allt ganska nöjd Stig 
Persson.


