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AHLAFORS. David Fors-
man petades som mitt-
back mot Fässberg, 
men fick hoppa in som 
forward under de sista 
minuterna.

Det räckte.
I den femte övertids-

minuten tog han en 
gruvlig revansch på alla 
belackare och nickade 
in viktiga 2-2 (1-1).

Fram till i lördags har David 
Forsman varit ordinarie mitt-
back sedan han kom till Ahla-
fors inför förra säsongen. Två 
dagar före hemmamatchen 
i den tredje omgången drog 
han nitlotten.

– Ja, det var tungt. Konkur-
rensen är stenhård, men jag 
tycker verkligen att det har 
gått bra i de första matcherna 
så det kändes inte rättvist att 
bli petad, berättar Forsman 
för Alekuriren i ”segerruset” 
efter matchen mot Fässberg.

– Jag har spelat forward 
en gång tidigare – hemma 
mot Sävedalen förra året 
– det gick inte lika bra. Det 
är kul att spela oavsett var du 
blir placerad, men visst är jag  
mittback och inget annat.

I sista minuten
Det såg ut att bli en tredje 
förlust i division två västra 
Götaland för nykomlingen 

Ahlafors IF. En frispark från 
kortlinjen letade sig in bakom 
ett passivt hemmaförsvar när 
tolv minuter återstod av mat-
chen. AIF-tränaren Marco 
Lajsic hade bara en riktig 
joker kvar i leken. David 
Forsman, längst i laget, 
hade petats som mittback 
till förmån för nye Marcus 
Hansson från Floda. Att han 
skulle få ta revansch på allt 
och alla i sista minuten var 
det nog ingen som beklagade 
sig över. En perfekt hörna 
från Rade Radovic i den 95:e 
minuten satt perfekt på Fors-
mans panna. Jublet över kvit-
teringen visste inga gränser.

– Vi behövde den här 
poängen som bekräftelse 
på att vi är med. Nu är alla 
nollor spräckta. Vi har gjort 
två mål och tagit en poäng. 
Nu är det bara att köra på, sa 
matchhjälten efteråt.

Ostabilt försvar
Ahlafors IF kan absolut bjuda 
motstånd i division två, men 
det finns fläckar på den gul-
svarta solen. Ett stabilt för-
svarsspel hade inte släppt in 
varken det första eller andra 
baklängesmålet på Sjövallen. 
Även mittfältet har svårt att få 
tag i bollen och uträtta något 
konstruktivt. Det går ofta för 
långsamt.

– Vi är inte riktigt uppe i 
rätt tempo än. Planen känns 

gigantisk och avstånden 
mellan lagdelarna är för 
stora. Vi måste bli mer sam-
lade, men det kan också vara 
konsekvensen av ett helt nytt 
spelsystem. Vi får snacka om 
det, menade Michel Bernt-
son-Gonzales som bildade 
innermittfält med lagkapten 
Mattias Skånberg.

Ensam forward
Daniel Olsson fick förtroen-
det som ensam toppforward, 
en roll som normalt sett 
passar honom. Nu var  sam-
spelet med yttermittfältarna 
Gabriel Altermark-Van-
neryr och Rade Radovic inte 
det bästa, men Daniel hade 
med normal utdelning ändå 
kunnat notera sig i proto-
kollet. Det blev istället en 
frispark från minst 30 meter 
som gick in i målvaktens bor-
tersta kryss. En delikatess 
signerad Rade Radovic som 
därmed blev historisk som 
Ahlafors IF:s första målskytt 
i division två.

– Jag är glad. Det var ett 
snyggt mål, sa Rade Radovic 
på serbisksvenska.

Poängen i lördagens match 
var välförtjänt. Fässberg ska-
pade varken mer eller mindre, 
men Stefan Johansson i 
Ahlaforsmålet svarade ändå 
för ett antal matchavgörande 
parader. Det gjorde förvisso 
Fässbergs keeper också. Det 

var till sist ett rättvist resul-
tat.

Närmast väntar nu Kinna 
borta och Marco Lajsic med-
delade startelvan på torsdags-
kvällen.

– Det blir samma som mot 
Fässberg, men vi kommer att 
spela mer 4-4-2 med Daniel 
och Gabbe på topp. Vi spe-
lade ungefär så i andra halvlek 
mot Fässberg och då skapade 
vi betydligt fler chanser.

David Forsman är tillbaka 
på bänken, men är säkert redo 
att rädda lagets heder igen.

– David Forsmans revansch gav AIF första pinnen
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Historiska målskyttar i Ahlafors IF. David Forsman och Rade 
Radovic gjorde varsitt mål i mötet med Fässberg. Det var 
dessutom två delikatesser, var och en på sitt sätt. Rade Ra-
dovic slog en frispark i mål från 30 meter och David Forsman 
nickade in kvitteringen i den femte övertidsminuten.

2-2 i 95:e minuten föranledde en glädje som närmast påminde som ett segerfirande. Första 
trepoängaren låter dock vänta på sig. Kanske kommer den om David Forsman får fortsätta på 
topp?

Petad och matchhhjältehjälte

SURTE. Inramningen var 
bästa tänkbara. 

En stilla bris upp-
backad av ett strålande 
vårväder och ett hund-
ratal åskådare. 

Synd bara att de idyl-
liska förutsättningarna 
inte kunde hjälpa en 
ganska tafflig match 
på traven denna sköna 
onsdagskväll på Surte 
IP.

Det är tydligt redan innan 
matchen drar igång att det 
är ett derby på gång, om än 
i division 7, fjärran miljon-
kontrakt och uppblåsta divor. 
Två bekanta möts på väg in 
till arenan då den ena av dem 
entusiastiskt utbrister: 

– Dags för ”El Classico”!
Men nej, det är inte Barcelona 
mot Real Madrid, utan Surte 
IS mot lokalkonkurrenten 

Bohus IF, ett möte med anor 
långt tillbaka i tiden. Tabellen 
talade för Surte inför mat-
chen, som med sin sju poäng 
låg fem platser före Bohus, 
som bara lyckats skrapa ihop 
en enda poäng på de inle-
dande tre omgångarna.

Böljande inledning
Bara sekunder efter att 
domare Johan Johannes-
son blåst igång drabbningen 
blixtrar gästerna till med ett 
fint anfall som avslutas med en 
distinkt nick i ribbvirket. Det 
är överhuvudtaget en tempo-
stark inledning av Bohus IF, 
som har kommandot inled-
ningsvis. Efter tio starka 
minuter mattas dock de guls-

varta och Surte (i helsvart) tar 
successivt över händelserna 
på den frodiga gräsmattan. 
Man har ett högre och mer 
precist passningstempo och, 
visar det sig, överlägsenhet i 
huvudspelet. Bohus blandar 
enstaka glimtar av kvalité 
med panikartat spel enligt 
”blunda och sparka”-modell. 
Något som åskådaren bred-
vid mig, en besviken Bohus-
supporter, illustrerar: 

– Jag har nog aldrig sett 
någon i Bohus som gjort två 
på foten!

Första halvleken avlutas 
med kraftig Surte-press, om 
än något uddlös. Det var tur 
för målvakt Ernes Salju-
novic att vädret var så fint, 

eftersom han annars riskerat 
att frysa fast i gräset på grund 
av inaktivitet. Pluspoäng 
dock till Surtes vänsterback 
Daniel Sidji och anfallare 
Houtan Khedri, som båda 
visade stort tekniskt kun-
nande under matchens första 
45 minuter.

Dramatik och mål
Andra halvleken kom att 
bjuda på betydligt mer dra-
matik, men spelet i stort 
fortsatte att halta betänkligt 
vad gäller kvalité och skärpa 
i både passningsspel och 
avslutssituationer. Viljan att 
vinna finns där hos bägge 
lagen, men också rädslan 
att förlora. Surtes dominans 

växer än mer i början av andra 
halvlek och 1-0 kommer 
logiskt en kvart in i den 
samma. Erik Borg stöter in 
ett inspel från vänster efter en 
snabb kontring. Bohus försö-
ker nu pressa framåt utan att 
lyckas och hemmalaget radar 
istället upp chanser att utöka 
sin ledning. Varningar delas 
ut (åtminstone fem stycken 
under matchen) och männen 
bredvid mig beklagar sig över 
detta och kommer sedan 
in på fotbollshuliganer och 
deras ”vansinniga beteende” 
i en lång utläggning.

Oväntad kvittering
I slutskedet av tillställningen 
har Surte flera chanser att 

döda matchen, men istäl-
let uppstår en avgörande 
situation i de sista skälvande 
sekunderna. Bohus får fri-
spark i fint läge, bollen slås 
i mål, men domare Johan-
nesson har inte blåst igång 
spelet. Ny frispark följer. 
Och nytt mål! På matchens 
näst sista spark ordnar Bohus 
sin högst orättvisa kvittering. 
Resultatet till trots så avan-
cerar nu Surte upp till andra 
plats i tabellen, medan Bohus 
är fast förankrat i botten av 
densamma. 

Sedan var det bara att 
masa sig hem för att följa det 
högdramatiska returmötet 
mellan Milan och Manchester 
United i Champions League i 
en något högre division.
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