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Första segern dröjerFörsta segern dröjer
SANDARED. Ingen 
önskar en seger mer än 
Ahlafors IF:s tränare 
Marco Lajsic.

I måndags kryssade 
laget för tredje gången 
i år i den mållösa mat-
chen borta mot Sanda-
red.

– Det måste släppa 
snart, killarna sliter 
som djur och det 
kommer att ge utdel-
ning, tro mig, säger 
Lajsic.

Av någon anledning är AIF-
tränaren den som framstår 
som minst frustrerad i laget. 
Trots åtta matcher utan seger 
i division två västra Götaland 
ger han inget sken av panik, 
möjligtvis lite drag av pojken 
som förväntade sig hårda 
paket av jultomten men bara 
fick stickade tröjor. Han vill 
så gärna ha en seger.

– Killarna är värda det. De 
sliter oerhört. Titta på Matti-
as (Skånberg) i andra halvlek. 
Jag har nästan aldrig sett en 
människa springa så mycket. 
Vi är återigen nära, men sett 
till hela matchen så är det väl 
tyvärr rättvist med delad pott, 
säger Lajsic ödmjukt.

Sandared öppnade mat-
chen starkast och var nära ett 
ledningsmål under de första 
tjugo minuterna, då Ahlafors 
knappt hade ett anfall. Gäs-
terna hade svårt att få fast 
bollen i anfallet och tjongan-
det från backlinjen resultera-
de sällan i att kulan hittade 
rätt adress.

– Passningsspelet är skan-
dalöst dåligt matchen igenom. 
Vi har tränat passningsspel 
i fem månader nu, men vem 
kan se det, understryker en 
besviken Ahlaforstränare.

Det fanns skäl för Lajsic 
att kritisera de egna för sin 
vårdslösa bollbehandling. Nu 
var det inte bara bollen som 
behandlades vårdslöst, utan 
även motståndarna. Ahlafors 
ådrog sig fem gula, varav två 
till Michel Berntson-Gon-
zales som visades av planen i 
den 55:e spelminuten.

–Det var ett hårt slag. Jag 
försökte kyla ner spelarna i 
halvlek och förklara vikten av 
att ha dem med under mat-
chens samtliga 90 minu-

ter. Det budskapet gick inte 
hem.

Perfekt frispark
Michel Berntson-Gonzales 
stod också i rampljuset för 
AIF:s främsta prestation i den 
första halvleken. En perfekt 
slagen frispark från 20 minu-
ter förtjänade ett bättre öde 
än stolpträffen.

Det fanns mycket att prata 
om i halvlek i det gulsvar-
ta lägret. Förutom ett hafsigt 
och okontrollerat passnings-
spel hade laget svårt att hitta 
sina forwards. Gabriel Alter-
mark-Vanneryr var på gång 
vid ett par tillfällen, men fick 
antingen bollen aningen för-
sent eller aningen för långt 
ifrån sig.

– "Gabbe" gör en bra 
match, men vi gör det inte lätt 
för honom, suckar Lajsic.

I andra halvlek får hans 
anfallskollega, Addis Salje-
vic, ta klivet ner på mittfäl-
tet, då Michel Berntson-Gon-
zales visats ut.

Ahlafors behåller trots spel 
i numerärt underläge mycket 

boll, men Sandared har ett 
antal riktigt farliga omställ-
ningar som kunde resulterat 
om inte i mål så i en straff-
spark. Mittbackarna, Marcus 
Hansson och Jonathan 
Henriksson, hade det mesta 
under full kontroll, men var 
ifrånsprungna vid två tillfäl-
len. Stabile, Stefan Johans-
son, lyckades dock avvärja i 
tid.

Noterbart är att Ahlafors 
IF skapade 13 hörnor utan 
att få utdelning, låt vara att 
det var ytterst nära vid ett par 
tillfällen.

Inga marginaler
– Men vi har inte margina-
lerna med oss. Tyvärr kan vi 
inte spela oss ur den här pre-
kära situationen, utan det är 
bara hårt arbete som gäller 
och som sagt det kommer att 
ge utdelning. Får vi bara en 
seger så blir vi ett helt annat 
lag, lovar Marco Lajsic som 
säkert drömde om många tre-
poängare i måndagsnatt.

Måtte det inte stanna vid 
en dröm...

Ett mållöst drama innehöll 
ändå ett antal positiva spelar-
omdömen. Marcus Hansson 
dominerade i försvaret, där 
också ytterbackarna Rikard 
Nylander och Henrik An-

dersson imponerade. Kan de 
dessutom få mod att följa med 
upp i anfallen kan det bli en 
kommande framgångsfaktor. 
Daniel Olssons andra halv-
lek, där han höll i bollen och 

gav lagkamrater tid att hitta 
rätt var också värdefullt till 
dess att han fick gå ut med 
andningsbesvär.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Frustration. Ahlafors IF river och sliter i jakten på första segern i division två. Dessvärre ser den ut att dröja. Bristerna är för tillfället alltför många för att 
AIF ska belönas med en trepoängare. Marco Lajsics mannar har svårt att klara av mer än tre passningar i följd. Det håller inte i   
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FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, 4 juni
Sandared – Ahlafors 0-0

Marco Lajsic och Ulf Pettersson önskar sig inget mer på jorden än tre härliga poäng. Mot San-
dared blev det åtminstone en.               Foto: Allan Karlsson
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