
SÄFFLE. Ahlafors IF 
vände förlusttrenden 
och vann nyckelmat-
chen mot Säffle.

Seger även på lördag 
och laget kan sluta fyra.

– Det vore en stor 
prestation av killarna, 
säger tränare Daniel 
Eriksson.

Det har varit en svajig 
gulsvart höst och efter tre 
raka förluster fanns det 
många frågetecken. Mot 
Säffle hade Ahlafors IF dock 
fått igång samtliga cylindrar 
och även om det kanske inte 
bjöds på något skönspel, så 
var segern odiskutabel.

– Matchbilden blev ovan 
för oss, då Säffle valde att 
parkera med hela laget på sin 
planhalva. De hade nog inte 
räknat med att den uppställ-
ning passar Niclas Elving 
väldigt bra. Han fick lov att 
hämta boll djupt och kunde 
sedan transportera den gan-
ska ostört. Vi hade flera fina 
anfall som mycket väl kunde 
resulterat. I andra halvlek 
tycker jag vi imponerar stort, 
säger Daniel Eriksson i tele-
fon.

Nämnde Niclas Elving 
avslutade efter en hörna och 
Sebastian Hollstein force-
rade in ledningsmålet redan 
efter åtta minuter. Någon 
minut senare hittade doma-

ren en straffspark för Säffle 
som betydde kvittering.

I Ahlafors debuterade Os-
car Otter och Boban Illic 
från start. Den sistnämnde 
tog plats bakom Peter An-
tonsson framåt och Oscar 
Otter försvarade högerkan-
ten.

– Två starka debuter av 
framtidsspelare, berömmer 
Daniel Eriksson.

Jobbade hårt
AIF jobbade hårt under hela 
matchen, men hade svårt 
med skärpan i avsluten. Skam 
den som ger sig. I den 82:a 
matchminuten fick Michael 
Hintze äntligen ett riktigt 
bra läge. En perfekt träff på 
bollen som borrar sig in i 
målvaktens bortre burgavel.

– Det var välförtjänt. Vi 
visade en bättre inställning 
än tidigare och gick verkligen 
för tre poäng idag, menar Er-
iksson.

Segern gör att Ahlafors 
IF:s avslutande match på lör-
dag hemma mot topplaget 
Vänersborgs FK spelar roll 
även för hemmalaget.

– Vinner vi samtidigt som 

Kortedala slår Gunnilse slu-
tar vi fyra i serien. Det är en 
stark prestation med tanke på 
hur säsongen har sett ut med 
många tunga skador på nyck-
elspelare, säger Eriksson.

Vänersborgs FK leder di-
vision 3 nordvästra Götaland 
inför den sista omgången. 
Marginalen till tvåan Korte-
dala är bara fyra mål.

– Det är kul att vi får vara 
med och spela en avgörande 
roll. Vi kommer att gå för 
att sätta en snygg punkt på 
säsongen, det är inget snack 
om annat. Dessutom har vi 
revansch att kräva från i våras 
när de vann med 3-1, avslutar 
Daniel Eriksson.

Ahlafors IF har inlett och 
avslutat spelarsamtalen inför 
kommande säsong och kan 
glatt meddela att ingen har 
aviserat att sluta eller byta 
klubb. Det bådar gott för 
2015. Till nästa säsong ska 
förhoppningsvis både Johan 
Elving och Edwin Pearson 
vara spelklara, vilket är att be-
teckna som två riktigt tunga 
nyförvärv!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Parallellslalom runt tunnor med veterantraktorer 
 

Från originaltraktor med 20 hästkrafter till värsting med V8 och 200 hk. 
Se de våghalsiga förarna ge järnet för att snabbast ta sig först i mål! 
29 tävlande! Mer info på www.stubbrace.se. 

Fri entré!
Kändisheat + Hemlig uppvisning 

En familjefest 
för både små och stora barn!

Speaker Hasse Andersson

Välkomna!

Traktorfolket i Uspastorp
Vägbeskrivning: Kör E45 till Alafors, sväng av mot Starrkärr, efter 
cirka 3 km, sväng höger vid skylt Uspastorp, följ vägen och därefter
P-guides anvisningar. Samåk gärna. Oöm klädsel rekommenderas.

Annonsen sponsras av  
Boberg Olje AB och LP Entreprenad

SM i Stubbrace - Uspastorp 
lördag 4 oktober 2014 kl 11.00

NUMMER 36         VECKA 40| 27SPORT

INNEBANDY 
B O H U S H A L L E N 

LÖRDAG 4 OKTOBER KL 12.30

SURTE IS IBK 
IBF ÄLVSTRANDEN

HERRAR DIV 3

Parkera på grusplan vid hallen

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande 
par placerade sig över medel: 
1. Marcus Sandberg/Eiron Andersson  63
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        55
3. Marie-Louise Björklund/
Bengt-Åke Pettersson                           52
4. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson   49

BRIDGE

AIF vände trenden

Sebastian Holl-
stein inled-
de målskyttet 
mot Säffle och 
bidrog starkt 
till tre gulsvar-
ta poäng. Nu 
väntar en spän-
nande avslut-
ning hemma 
mot serieledan-
de Vänersborgs 
FK.

Dubbla förluster för NSK:s damer

Div 2 Nordvästra Götaland
Skepplanda - Hällesåker 0-0 (0-0, 0-0)
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Nol förlängde sviten
NOL. 17 raka utan 
förlust.

Nols fina svit håller i 
sig.

Laget har inte förlorat 
en match sedan 5 april.

Bosna IF lyckades med 
konststycket att besegra Nol 
IK i seriepremiären, men det 
blev hur konstigt det än låter 
en bra start för nolarna. Se-
dan dess har laget bara tap-
pat poäng borta mot Hälsö. 
Övriga matcher har varit 
tämligen klara trepoängare 
och målskillnaden är nu för-
krossande 60 plusmål.

I fredags vädrade serietvå-
an Lundby 06 segervittring 
mot redan de redan klara 
seriesegrarna. Efter en jämn 
första halvlek gjorde Lundby 
1-0 med knappt 20 minuter 
kvar att spela.

– Det var inte särskilt 
rättvist. Vi hade bra kontroll 
efter paus, men tog inte vara 
på chanserna, säger Nolträ-
naren Peter Karlsson som 
dock inte behövde oroa sig 
särskilt länge. Laget för-
fogar ju fortfarande över 
skyttekungen Bojan Illic. 
Under loppet av två minuter 
kvitterade och avgjorde han 

drabbningen med Lundby.
– Han gör ändå ingen av 

sina bättre matcher, men 
stora spelare gör mål ändå. 
Totalt sett gjorde killarna 
en helgjuten insats. Lundby 
ville verkligen slå oss, men 
för tillfället är vi klart bäst i 
serien, menar Karlsson.

Han är mycket stolt över 
den 17 matcher långa för-
lustfria sviten och försöker 
nu intyga killarna om att 
kämpa för att förlänga den-
na.

– Det är lätt att tappa öd-
mjukheten och motivationen 
när seriesegern redan är klar, 
men jag vill ogärna förlora 
med det här laget. Det här 
kan bli en klassisk svit. Nu 
har vi Hälsö hemma på lör-
dag som är det enda laget 
som efter premiären tagit 
poäng av oss (1-1). Nu ska vi 
ta dem också, avslutar Peter 

Karlsson.
I Nol imponerade Anders 

Isaksson stort som fredagen 
till ära var mittfältsmotor 
med stor pondus.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Div 6 D Göteborg
Lundby IF 06 – Nol IK 1-2 (0-0)

RESULTAT

Anders Isaksson imoponera-
de i Nol IK. Denna gång som 
mittfältare.

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
satsning på damhand-
boll kopplar nya grepp.

Genom ett farmarlags-
avtal med Kungälvs HK 
ska spelarbristen botas.

Processen har precis 
startat och att det finns 
en del att fila på bevi-
sades i säsongens två 
inledande matcher.

Damtruppen i Nödinge SK 
har tunnats ut med åren. För 
att kunna bedriva en vettig 
träning fick klubben tänka 
till. Tränare Tony Lindskog 
hittade en lösning på andra 
sidan älven.

– Det finns ett ömsesi-
digt intresse. Kungälvs HK 
har ett lag i damettan, men 
nästa steg är ett lag i divi-
sion fyra. Det ger inte deras 
truppspelare ett bra alterna-
tiv att utvecklas. Nu kan de 
spela med oss istället. Nack-
delen är självklart att det 
kan gå ut över våra spelare 
och det är den här balansen 
som blir viktig att hitta. Jag 
skulle gärna se att vi fick till 
ett samarbete med Ale HF i 
division fyra. Det skulle be-

tyda att alla får chansen att 
spela samtidigt som vi skapar 
möjligheter för fler tjejer att 
utvecklas, säger Lindskog.

Han betonar att samarbe-
tet med KHK är nytt och att 
tjejerna knappt har sett var-
andra än. Det har medfört 
att laget inte är samspelt på 
något sätt.

– Vi kan bara konstate-
ra att hade vi inte upprättat 
ett samarbete med Kungälv 
hade vi haft sex sju spelare 
att träna. Det fungerar inte 
i längden. När vi har hit-
tat rätt i våra roller och hur 
samarbetet bäst ska fungera 
kommer det här att bli rik-
tigt bra, säger Lindskog.

Nödinge fick en rejäl ör-

fil i premiären borta mot 
Kv IK Sport som vann med 
16-9. Det såg bättre ut mot 
förväntade topplaget ÖHK 
Göteborg.

– Vi gjorde i alla fall 25 
mål framåt och visade större 
mod. Det märks att vi inte 
känner varandra än. Det är 
svårt när man kastar in nya 
spelare i ett lag som har spe-
lat ihop under ett antal år. Vi 
såg ändå konturer av något 
som kan bli bra när vi får lite 
tid på oss.

Nu väntar bortamatch 
mot Kärra på söndag. Kan-
ske har konturerna blivit 
skarpare redan då?

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 2 västsvenska västra
Nödinge SK – ÖHK Göteborg 25-30

HANDBOLL

Storskytten Elina Mathiasson har vädrat bössan i serieupptak-
ten, men dessvärre varit allt för ensam.


