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Division 2 V Götaland
Lördag 28 april kl 15.00, Sjövallen

Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg
Öppet alla dagar: Vardagar 10-18, Lördag 

10-16, Söndag 11-16 | Tel. 031-46 29 00

Matchvärd:

Ahlafors IFAhlafors IF -- Fässbergs IF Fässbergs IF

Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg
Öppet alla dagar: Vardagar 10-18, Lördag 

10-16, Söndag 11-16 | Tel. 031-46 29 00

Sport

En sån rökare. Nyförvärvet, Michel Berndtsson-Gonzalez hade en läcker volley i första halvlek. Målvakten stod rätt och istället blev det en kontring som Lärje-Angered gjorde matchens enda 
mål på. Tala om smolk i premiären!

Ahlafors snubblande nära succé
ALAFORS. Ahlafors IF 
gjorde inte bort sig i 
division två debuten.

Laget pressade Lärje-
Angered, ett av seriens 
mest favorittyngda lag, 
och borde fått med sig 
en poäng.

I 90:e matchminuten 
missade lagkapten och 
närmast felfrie, Mattias 
Skånberg, ett straff-
spark.

Det var bäddat för målfest 
och stor succé. 325 personer 
ringlade sig runt Sjövallen i 
strålande solsken. Ahlafors 
IF spelade så sent som för 
fem år sedan i division 6 A 
Göteborg. Den 14 april 2007 
springer de gulsvarta hjäl-
tarna ut för att spela fotboll i 
division två västra Götaland. 

Det är klart att det bara kan 
sluta på ett sätt...

Det var i alla fall känslan, 
så borde det ha varit regisse-
rat. Nu blev det nästan så, fast 
istället för en välförtjänt gläd-
jepoäng i matchens slutskede 
blev det rejäl smolk i bägaren 
på premiärfesten.

Frågan är vad som hade 
hänt om 
M i c h e l 
Berndtsson-
G o n z a l e z 
volley gått i 
mål efter en 
h a l v t i m m e . 
Istället kontrade gästerna och 
på ett tursamt vis lyckas de 
tråckla bollen i mål bakom en 
debuterande Andreas Skån-
berg.

– Det är tillfälligheter 
som avgör. Vi är med i mat-

chen och kunde lika gärna 
ha varit i ledningen. Jag är 
nöjd med det mesta, men nu 
vill jag se att killarna vinner 
andrabollarna på mittfältet. 
Vi behöver dem för att kunna 
ställa om lite snabbare och 
sätta press, sa AIF-tränaren, 
Marco Lajsic i paus.

Hemmalaget försöker 
komma till 
tals med 
Lär je-Ang-
ered. Främst 
genom ett 
fysiskt spel.

– Det 
kändes som att det var vår 
enda chans i första matchen. 
Vi försökte skava så mycket 
hälsenor det gick på mitten, 
men tyvärr skapar vi för lite 
klara målchanser, samman-
fattade Christian Gunarson 

matchen.
Det låg mycket i det. Den 

första riktigt heta målchan-
sen kom när matchen var 
mer eller mindre slut. Daniel 
Olsson rivs ner och doma-
ren blåser straff. Ska rättvisa 
skipas till slut?

Mattias Skånberg får 
uppdraget att skjuta in kvit-
teringen. Normalt sett sten-
säker. Så även denna gång. 
Straffen är hårt placerad 
långt ute i målvaktens vänstra 
hörn, men han är där. Hem-
mapubliken får inte glädjas åt 
en premiärpinne, utan istället 
är det fantomräddning som 
sätter punkt för debuten i 
tvåan.

Det var hur som helst 
viktigt att Ahlafors inte blev 
utspelat, tvärtom. Med lite 
flyt hade laget tagit full pott.

Mittbackarna Johan Karl-
hagen, ny från ÖIS, och 
David Forsman såg ut att 
trivas ihop. Båda visade hög 
klass.

Mot Lindome på lördag, 
21 april, saknas dessvärre 
Christian Gunarson.

FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, 21/4 2007
Ahlafors – Lärje-Angered 0-1 (0-1)

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se

PREMIÄRLEJON

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Chockade seriefavoriterna Lärje-Angered i premiären

Årsfärske AIF-tränaren, Marco Lajsic, satt länge kvar och 
samlade sina intryck efter premiärförlusten hemma mot 
Lärje-Angered. Lajsic kan vara lugn. Poängen lär komma.


