
ALAFORS. Varningen 
var utfärdad, men det 
hjälpte inte denna gång.

Ahlafors IF höll för-
visso jämna steg med 
serietrean Jonsered, 
men efter paus slet 
Peter Nilsson, son till 
Torbjörn den store, sig 
loss vid ett tillfälle och 
det räckte.

I slutminuten missade 
också AIF och Michel 
Berntson Gonzales en 
gyllene kviteringschans 
då domaren blåste 
straff.

Två poäng på sju matcher 
är fortfarande Ahlafors IF:s 
magra resultat efter en inled-
ning som ur många synvinklar 
varit strålande. Så bra att trä-
nare Marco Lajsic snart inte 
tål mer beröm.

– Glenn Holm (tränare i 
Jonsered) kom fram och sa det 
som alla lag har sagt i år: "Ni 
är det bästa laget vi har mött 
i serien, men vi hade margi-
nalerna på vår sida." Jag tål 
inte att höra det längre. Det 
är någon som vill oss illa, 
säger Marco och det var lätt 
att förstå honom efter lörda-
gens drabbning med Jonsered 
hemma på soliga Sjövallen.

Efter en spelmässigt jämn 
första halvlek där Ahlafors 
hade bollen och Jonsered de 
vassaste målchanserna gick 
lagen till pausvila med ett 
mållöst facit. Drygt fyra mi-
nuter in på den andra halv-
lek provar gästernas Fredrik 
Alvefelt skottlyckan från 30 
meter. Skottet ser inte otag-
bart ut, men en felplacerad 
Stefan Johansson lyckas inte 
förhindra 0-1. Innan dess, 
främst före pausvilan hade 
Stefan svarat 
för den ena 
paraden 
bättre än den 
andra. Jon-
seredsanfal-
larna hade 
drömt mardrömmar om AIF:
s keeper om de inte fått hål på 
honom till sist.

Nästan direkt efter Jonse-
reds ledningsmål skapar Ahla-
fors en trippelhörna. Michel 
Berntson Gonzales slår den 
siste rakt i mål. Stort jubel i 
hemmalaget.

Även kommande hörnor 
skulle visa sig bli farliga. I den 

57:e minuten är det dags igen. 
Michel Berntson Gonzales 
skruvar återigen in en hörna 
direkt i mål, denna gång från 
vänster. Problemet är bara att 
domare Robert Andersson 
anser att målvakten har varit 
för tufft attackerad och blåser 
istället frispark. I nästa anfall 
springer Peter Nilsson, ni vet 

han som är 
son till allas 
vår blåvite 
"Totte", sig 
fri och skju-
ter iskallt in 
2-1 till Jon-

sered efter marken.
– Han är svårstoppad i 

den positionen och gör det 
bra. Det är inte mycket att 
säga om, konstaterar Marco 
Lajsic.

AIF gör som vanligt den 
här säsongen, det vill säga 
jagar frenetiskt de sista mi-
nuterna. Kvitteringen hänger 
i luften och i den 91:a spel-

minuten pekar domaren på 
straffpunkten.

Samma scenario som mot 
Lärje-Angered i premiären. 
Då brände lagkapten Mattias 
Skånberg det gyllene kvitte-
ringsläget. Denna gång heter 
syndabocken Michel Bernt-
son Gonzales.

– Straffen är väl inte per-
fekt, men det är svårt när det 
gäller så mycket och både 
Skånberg och Michel är nor-
malt bland våra säkraste så det 
är inget konstigt att vi skickar 
fram dem, menar Lajsic.

Återigen en hedersam för-
lust. Närmast väntar Sanda-
red som ligger strax ovanför 
Ahlafors i serien. Med andra 
ord en nyckelmatch.

– Ja, men det är inte bara 
vi som ser fram emot den här 
drabbningen. Det gör San-
dared också. De har nog inte 
tänkt att ge oss något gratis. 
Laget tänker jag inte ta ut 
förrän på lördag, eftersom 

matchen spelas på måndag. 
Men så mycket vet jag att 
Jonathan (Henriksson) och 
Marcus Hansson får fort-
sätta bilda mittlås. Det har 
sett väldigt stabilt ut. Daniel 
Olsson gör en av sina bättre 
matcher för i år, trots att han 
fick spela på en ovan position 
ute till vänster. Det tåls också 
att fundera på, säger Lajsic.

Vinner inte AIF på måndag 
lär han ha ännu mer att fun-
dera på.
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Två starka nyförvärv till Ale-Surte
BOHUS. Ale-Surte har 
gjort klart med två 
starka nyförvärv.

Sedan tidigare var 
det klart att anfalla-
ren, Mathias Anders-
son ansluter från IFK 
Vänersborg.

Nu är det också klart 
att den norska lands-
lagsbacken Kjetil Bergh 
kommer.

Det är en nöjd värvningsan-

svarig, Lars-Erik Einars-
son, som kontaktar Aleku-
riren i torsdagskväll. Den 
norske landslagsbacken Kjetil 
Bergh har då precis skrivit på 
ett tvåårskontrakt för Ale-
Surte. Kjetil är en brytnings-
säker och tuff 25-åring som 
kommer att förstärka Ale-
Surtes försvarslinje.

– I fjol spelade han hälften 
av Vänersborgs matcher i 
elitserien. Han hade lite svårt 
för att platsa. Steget från 

Norge till elitserien var som 
väntat lite för stort. Kjetil 
känner dock att han vill fort-
sätta utvecklas som bandy-
spelare och vill ha bästa tänk-
bara förutsättningar för att 
kunna träna. Utan beslutet 
om hallen hade han varit svår 
att övertala, säger Einarsson 
glatt.

Sedan en längre tid är 
också Mathias Andersson klar 
från Vänersborg. 

– Det är en riktig målskytt 

och mycket skicklig skridsko-
åkare. Honom kommer vi få 
stor nytta av, intygar Einars-
son.

Ale-Surtes säkra burväk-
tare, Gert Svensson, utsågs 
nyligen till Årets spelare av 
klacken. Till allas stora glädje 
är Gert kvar i kassen när 
säsongen drar igång.

– Vi hoppas självklart även 
kunna lösa Jouni Lupalas 
situation, men där är inget 
klart än. Däremot återvänder 

Anders Elg till Gripen, men 
annars verkar truppen intakt, 
berättar Lars-Erik Einarsson 
som också påtalar att det finns 
ytterligare ett antal spelare i 
pipe-line.

Ryktet om att kommun-
fullmäktige bifallit bandy-
klubbens borgensansökan 
och därmed gett klartecken 
för bandyhuset lär inte för-
sämra möjligheterna att värva 
spelare.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Division 2 Västergötland 
västra
Ahlafors – Jonsered 1-2 (0-0)
Mål: Michel Berntson-Gonzales. 
Matchens kurrar: Stefan Johans-
son 3, Marcus Hansson 2, Daniel 
Olsson 1.
Division 5 A Göteborg:
Bergsjö IF – Älvängens IK 2-
1 (0-1)
Målskytt ÄIK: Thomas Nilsson.
Matchens kurrar: Jimmy Thörn-
qvist 3,Magnus Lindgren 2, 
Patrik Johnsson 1.
Kommentar: Den motiga vårsä-
songen för ÄIK håller i sig. Men 
trots förlusten spelade  laget 
mycket bra. Det är bara målen 
som saknas. Hoppas det är en 
tillfällig bottenplacering. Det 
bör ju vända även i motgångens 
stund. Första halvleken borde 
laget hittat rätt ytterligare 
någon gång, men hade oturen 
med skotten. Hemmalaget fick 
en man utvisad, men trots detta 
höll Bergsjö fint med och lycka-
des också pricka in två mål som 
gav dem segern.
Division 6 D Göteborg:
Arvesgärde – Nödinge 5-0
Division 6 Trollhättan:
Sollebrunn – Alvhem 6-0 (1-0)
Matchens kurrar: Mattias Tilly 
3, Anton Thunberg 2, Daniel 
Hanzén 1.
Alvhems – Göta 1-1 (0-1)
Mål Göta: Mattias Karlsson. 
Alvhem; Daniel Hanzén. Mat-
chens kurrar AIK: Daniel Hanzén 
3, Mattias Tilly 2, Peter Henriks-
son 1.
Division 7 D Göteborg:
Bohus – Blå Staden/Tingb. 0-3

Division 5 Trollhättan, damer:

Upphärad/Åsaka – Nygård/
Lödöse 3-4 (2-3)
Mål N/L: Gabriella Jonasson 3, 
Matilda Bertilsson.

7-mannaserie:
Älvängens Färg – Damille 2-5
Lödöse – Sega Steget 3-9
Alebyggen – Hålanda 2-2
1. Sega Steget 4 +25 12
2. Damille  4 +13 12
3. Älvängens Färg 4 + 3   6
4. Lödöse  4 – 8   3
5. Alebyggen 4 –16  1
6. Hålanda  4 –17  1
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Torsdag 7 juni kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Lilla Edet

Söndag 3 juni kl 17.00
Nolängen

Nol dam – Lindome

Söndag 3 juni kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam 
– Eriksberg 

Söndag 3 juni kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Alingsås

Torsdag 7 juni kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Magra

"Någon vill oss illa"
– Ahlafors på rygg efter gyllene kvitteringschans

FOTBOLL
Div 2 Västergötland västra 26/5
Ahlafors – Jonsered 1-2 (0-0)

En straff i sista sekunden, men Michels stramare var för lam.
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Peter Nilsson, son till Torbjörn Nilsson, var Peter Nilsson, son till Torbjörn Nilsson, var 
ständigt på hugget mot AIF-försvaret. En ständigt på hugget mot AIF-försvaret. En 
gång slank hanigenom, det betydde 2-1 och gång slank hanigenom, det betydde 2-1 och 
tre poäng till Jonsered.tre poäng till Jonsered.


