
NÖDINGE. Jonna Leek 
gav med två snabba 
mål i sista perioden 
Surte en säker 4-2-led-
ning.

Ändå blev det till sist 
bara en pinne, eftersom 
KFUM Malmö lyckades 
kvittera i slutet och 
dessutom snodde åt sig 
bonuspoängen i sudden.

Plötsligt hänger kon-
traktet i division ett 
mycket löst, tre lag gör 
upp om två platser när 
fyra omgångar återstår.

Surte vann skotten med 36-
20 och dominerade i princip 
hela matchen. 
Hemmalaget 
skapade mäng-
der av mål-
chanser och 
gästerna på-
minde om trä-
ningskoner. Dessvärre spelar 
denna fakta mindre roll, efter-
som det är målen som räknas 
och på det området var skån-

skorna vassare.
– Vi har oss själva att skylla. 

Det är väl återigen vår orutin 
som gör att vi klarar av att 
knyta igen säcken, suckar 
Surtetränaren, Stefan Fors-
berg.

Matchen borde ha varit 
över efter två perioder. Surte 
ledde skotten med 26-12 och 
hade skapat ett par handfulla 
klara målchanser. Ändå stod 
det 2-2 inför sista perioden.

Plötsligt lossnade det och 
Jonna Leek forcerade in två 
mål. Jonna var stark och svår-
stoppad framför Malmömå-
let.

Inget tydde egentligen på 
att gästerna 
skulle reduce-
ra, än mindre 
kvittera. Fast 
är det något 
skånskorna 
ska ha beröm 

för så är det sin inställning. 
Laget kämpade på och fy skam 
den som ger sig. Surte tappar 
boll och Malmö reducerade. 

Drygt två minuter före slut-
signalen testar en Malmötjej 
skottlyckan och via ett Surte-
ben – naturligtvis – sitter kvit-
teringen. I sudden kom sedan 
dråpslaget, ännu ett mål för 
gästerna och bonuspoängen 
var förlorad.

– Ja, det var verkligen surt, 
men bara vi har tålamod så 
kommer vi att reda ut det 

här. Vi spelar jämnt med alla 
lag i den här serien. Till skill-
nad från många andra lag så 
har vi ett eget spel. Våra mot-
ståndare har ofta som idé att 
utnyttja misstag. Om vi mi-
nimerar dessa och fortsätter 
spela en positiv innebandy 
avgör vi detta på egen hand, 
säger Forsberg.

Hur som helst så blir det 

spännande. Mycket talar för 
att det blir en direkt avgöran-
de match i sista omgången då 
Surte möter Älvstranden 
borta. Innan dess väntar dock 
Ingelstad (borta på tisdag), 
Vöikers (borta på lördag) och 
Södra Dal (hemma).
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Division 1 södra
Jönköping – GAIS
Mål: Jouni Lupala 1, Kevin Sandgren, 
Robert Månsby, David Eriksson. Mat-
chens kurrar: Gert Svensson 3, Johan 
Janebrink 2, Robert Månsby 1.

Division 1 södra, damer
Surte – KFUM Malmö 4-5 eft fl.
Mål SIS: Jonna Leek 2, Carolina 
Björkner, Sandra Svensson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Jonna Leek 3, 
Sandra Svensson 2, Anna Johans-
son 1.
RBK Göteborg 13 +39 33
Södra Dal 13 +36 31
Ingelstad 13 +18 22
Warberg 13 +5 21
KFUM Malmö 14 -16 17
Backadalen 13 -1 15
Surte 12 +4 13
Älvstranden 12 -3 13
Vöikers 13 -82 4

Division 2 västra Götland
Veddinge – Ale IBF 7-6
Mål Ale: , Andréas Svensson 2, 
Hambus Sahlback-Nilsson 2, Magnus 
Engström, Martin Johansson. Mat-
chens kurrar: Hampus Sahlback-Nils-
son 3, Andréas Svensson 2, Rikard 
Lorentsson 1.
Kommentar: Ale IBF är klar jumbo 
i division två västra Götaland, men 
svarade ändå för en beundransvärd 
insats i förlustmatchen mot Ved-
dinge. Laget både nära och förtjänta 
av en poäng.
– Absolut. Vi tog ut målvakten och 
hade två skott i stolpen i slutsekun-
derna, men det är inte vårt år i år, 
konstaterade spelande tränaren 
Tobias Hellman som öste beröm över 
junioren Hampus Sahlback-Nilsson 
som gjorde sin första match från 
start. En annan junior, målvakten 
Joakim Laxman, fick hoppa in i buren 
i andra perioden och gjorde det bra.

Division 3 Göteborg, dam:
Ale IBF – IBK Pantern 6-0 
Mål Ale IBF; Andrea Gustafsson, 
Nathalie Olander, Josefin Landstedt, 
Lena Lönnroth, Angelica Andreasson, 
Cecilia Isberg.
Matchens kurrar: Sara Hederstedt 
3, Lena Lönnroth 2, Stina Johansson 1
Kommentar: En match där Ale tog 
kommandot direkt i första perioden 
och hade 4-0 efter tio minuters 
spel. Efter 4-0 blev hemmalaget lite 
bekväma och drog ned på tempot, 
vilket gjorde att Pantern kom in i 
spelet men Sara Hederstedt i Ales 
mål hade inga större problem att 
freda målet.
Ale såg till att stänga matchen direkt 
i tredje perioden, 5-0 efter 56 sekun-
der och 6-0 efter 2,39. 

Division 3 Göteborg
Kungälvs HK – Nödinge SK 23-20 
(8-11)
Mål NSK: Gorana Vlahov 5, Elina 
Mathiasson 4, Sandra Päkkilä 3, Ann-
Sofie Johannesson 3, Caroline Karls-
son 2, Jessica Petersson 2, Hanna 
Svensson 1.
Matchens kurrar: Gorana Vlahov 2, 
Ann-Sofie Johannesson 1.
Kommentar: NSK-tjejerna svarade 
för en strong insats mot topplaget 
Kungälv och såg länge ut att kunna 
få med sig poäng hem från det svåra 
bortamötet. NSK:s tremålsledning 
i paus växte i början av den andra 
halvleken till ställningen 8-14.
– Sedan tappade vi alltihop. Vi 
orkade inte hålla ihop spelet, säger 
NSK-tränaren Morgan Winsten som 
trots allt var nöjd efter slutsignalen.
– Tjejerna gjorde precis vad man kan 
begära av dem. Kungälv är ett bra 
lag, säger Winsten.
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Div 1 södra, damer, lörd 3 feb
Surte – KFUM Malmö 4-5 eft förl.

Från Alan Shearer till Ahlafors
– AIF:s årsfärske tränare, Marco Lajsic, saknar inte meriter
ÄLVÄNGEN. Han har 
tränat ihop med Alan 
Shearer och spelat i 
pojk- och juniorlands-
laget med spelare som 
Pär Zetterberg, Jocke 
Björklund och Håkan 
Mild.

Som senior blev det 
två år i Allsvenskan och 
sju år i Superettan.

Ahlafors IF:s nye 
tränare, Marco Lajsic, 
saknar inte meriter, 
men är ändå sugen på 
nya framgångar.
Meriterna har Marco Lajsic 
hittills samlat ihop som spe-
lare. Sin extremt känsliga vän-
sterfot har glatt många, sär-
skilt fotbollsälskarna på Hi-
singen där han tjänade BK 
Häcken i såväl Allsvenskan 
som Superettan under flera 
år. Som tränare är Lajsic dock 
ganska färsk.

– Ja, den karriären har 
bara börjat, men det är väl-
digt roligt. 2004 var jag med 
och förde upp Järnbrotts IF 
från femman till fyran och 
i fjol hängde jag kvar med 
Björndammen i fyran. Nivån 
kändes inte riktigt rätt för min 
stil. Jag måste nog träna mer 
motiverade spelare och därför 
sökte jag en ny utmaning, be-
rättar Marco Lajsic.

Det fick Ahlafors IF:s ord-
förande, Thore Skånberg, 

snart nys om och kontaktade 
Marco. Efter några träffar var 
saken klar.

– Det kändes rätt från 
början. Ahlafors IF är en klubb 
som verkligen är på gång och 
där engagemanget är mycket 
stort. Truppen såg intressant 
ut vid ett första ögonkast och 
nu, efter ett par månader ihop, 
är jag grymt imponerad. Här 
finns gott om utvecklingsba-
ra talanger och ambitiösa spe-
lare, säger Marco.

Ahlafors IF har på fem år 
gått, förlåt sprungit, från fot-
bollens bakgård rakt in i eliten 
i division två. Det krävs själv-
fallet en ny stor bragd av klub-
ben för att hänga kvar.

Stor utmaning
– Visst är det en stor utma-
ning, men rent fotbollstek-
niskt ser jag inga problem. 
Det är duktiga killar, vad som 
avgör är inställningen till trä-
ning och matcher. I vissa fall 
handlar det kanske också om 
att ha rätt inställning i det so-
ciala livet och inte slarva för 
mycket under helgerna samt 
att tänka på vad man äter på 
dagarna. Det är små detaljer 
som kan bli avgörande i det 
långa loppet, menar Lajsic 
och fortsätter:

– Min uppgift är att för-
bereda killarna på vad som 
väntar i tvåan. Där går allt 
mycket snabbare och det 

smäller hårdare. För att klara 
detta måste vi vara fysiskt pre-
parerade.

Träningsdosen har ökat 
med 30-40% mot fjolåret, 
men närvaron har varit god.

– Killarna har varit fan-
tastiska och många har gjort 
stora framsteg.

Än så länge talar han spar-
samt om enskilda spelare, 
men han gör ingen hemlig-
het av vad han har sett.

– Krister Nielsen fyller 
36 i år och visar inga tecken 
på ålderdom. Han har en 
enorm glöd och har varit väl-
digt duktig. Daniel Olsson är 
visserligen 31, men är en av 
de största talanger jag skådat. 
Han kan fortfarande utveck-
las mycket.

Nästa lördag väntar första 
träningsmatchen, hemma 
mot Gerdsken. Då kommer vi 
få se Ahlafors spela efter Laj-

sics spelidé (4-2-3-1).
– Det är samma modell 

som Elfsborg använde sig av i 
fjol. Ahlafors släppte in lite väl 
många mål förra året och med 
den här uppställningen säkrar 
vi upp bakåt och får samtidigt 
en bredare offensiv.

Under vintern har tränings-
truppen som mest bestått av 
39 spelare. I veckan presen-
terade Marco Lajsic vilka som 
är uttagna till Ahlafors IF:s A-
trupp 2007. 15 spelare gallra-
des bort.

– Det är alltid jobbigt att be 
några kliva åt sidan. Alla har 
varit ambitiösa, men för att få 
rätt kvalitet och en hanterbar 
trupp är vi tvingade att göra så 
här. Dessutom håller vi fortfa-
rande dörren öppen i väntan 
på eventuella nyförvärv.

Det är ingen hemlighet att 
Ahlafors IF ännu inte lyckats 
täppa luckan efter mittback-

en och fjolårets bästa spelare i 
kommunen, Anders Brandt.

MARCO LAJSIC
Ålder: 37
Bor: Hus i Floda
Civilstånd: Gift, två döttrar, 16 och 13 
år, en pojk, 7 år.
Yrke: Egen företagare, Nordoffice, 
försäljning av kontorsmaterial.
Klubbar som aktiv: GAIS, BK Häcken, 
IK Oddevold, Stenungsunds IF.
Som tränare: Järnbrotts IF div 5, 
Björndammens IF, div 4.
Tre ord om AIF: "Glädje, Gemenskap, 
Genuint."

Om Sjövallen: "Mysig, men arenan 
borde nog renoveras".
Största ögonblick som spelare: 
"När vi (Häcken) gick upp i Alll-
svenskan 1992 genom att ta en nöd-
vändig poäng borta mot Djurgården 
med Stefan Rehn. Vi låg under med 
2-0 när det återstod åtta minuter 
och kvitterde med två distansskott."
Bonusfakta: Åkte över som ungdom 
och provtränade med Southampton 
där en viss Alan Shearer spelade.

AHLAFORS IF:s trupp 2007
Målvakter:
Mattias Olsson (ny), Andreas Skån-
berg, Stefan Johansson.
Backar:
David Forsman, Fredrik Olsson, 
Henrik Andersson, Rikard Nylander, 
Krister Nielsen, Anders Andersson, 
Örjan Lindborg (Andersson).
Mittfältare:
Anders Lundsten, Johan Elving, 
Tobias Embäck, Christian Gunar-
son, Michel Berntson-Gonzales 
(ny), Jonathan Henriksson, Mat-
tias Skånberg, Johan Borg-Söder-
ström, Markus Magnusson, Rade 
Radovic (ny).
Anfallare:
Abdoulie Jeng, Daniel Olsson, 
Gabriel Altermark-Vanneryr (ny), 
Adis Saljevic (ny).

Marco Lajsic är ny tränare för Ahlafors IF som gör debut i di-
vision två i vår. Vinterträningen har delvis ägt rum på Sport-
life i Älvängen. SPelarna måste bli fysiskt starkare.

Det gick som en Leek...men utan bonus
– Nu är Surtes damer illa ute

Jonna Leek var nära att bli matchvinare med sina två mål i tredje perioden, men ödet ville Jonna Leek var nära att bli matchvinare med sina två mål i tredje perioden, men ödet ville 
annat.                 Foto: Allan Karlssonannat.                 Foto: Allan Karlsson
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