
ALAFORS. Det tog tio 
omgångar innan Ahla-
fors IF fick sjunga i 
division två.

När det väl var dags 
jublades det likt efter 
en serieseger.

Målkalaset mot Gun-
nilse var en av klubbens 
mest efterlängtade 
segrar – någonsin.

Det finns mycket att skriva 
om Ahlafors IF:s utklassning 
i jumbofinalen. Frågan är var 
man börjar bäst. Troligtvis är 
det några minuter före av-
spark. Då gick nämligen AIF:
s assisterande tränare, Ulf 
Pettersson, fram till flykta-
de AIF-sonen, Niklas Elving, 
numera i Gunnilses tröja.

– Jag sa 
till honom 
att det var 
otur att han 
kom hit just 
idag. Ahlafors 
kommer näm-
ligen att vinna med 5-0.

Drygt 90 minuter senare 
var det dagens sanning och 
i mittcirkeln låg Gunnil-
ses nummer 6 kvar väldigt 
länge.

– Jag tror inte han vill prata 
med mig, skojade Uffe.

Det blev som många förut-
spått – en rejäl islossning när 
den väl kom. Ahlafors IF in-
ledde matchen mycket piggt. 
Det nykomponerade mitt-
fältet med Gabriel Alter-
mark-Vanneryr och Matti-
as Skånberg på varsin kant 
och Michel Berntson-Gon-
zales tillsammans med tuffe 
Tolle Staffansson i mitten 
fick äntligen tag i bollarna. 
Spelet var rakare än tidiga-
re och passningarna hitta-
de rätt till anfallarna. Längst 
fram hade Addis Saljevic 
och Abdoulie Jeng fått för-
troendet för andra matchen 
i rad. Mot Gunnilse tackade 
de på bästa sätt. Fyra av fem 
mål låg duon bakom. Abdou-
lie Jeng fick för andra gången 
på kort tid hämta priset som 
matchens lirare.

– Jag är äntligen skade-
fri och kan satsa fullt. Vi har 
haft mycket otur hittills, men 

hela tiden jobbat med att ut-
veckla vårt spel. Jag tycker 
många har gjort stora fram-
steg. Nu är det bara att fort-
sätta, vi är bra och långt ifrån 
sämst i serien, säger match-
vinnaren Jeng.

En bra sammanfattning av 
en ödmjuk målskytt och fram-
spelare.

AIF-dominans
1-0 föranleddes av en stark 
AIF-dominans. Gabriel Al-
termark-Vanneryr var nära 
igenom vid ett par tillfällen 
och träffade bland annat stol-
pen. I den 27:e matchminuten 
var det dock klippt för gäster-
na. Michel Berntson-Gonza-
les tog hand om en frispark 
till höger på mittfältet. På 
bortre stolpen väntade mitt-

backen Jo-
nathan Hen-
riksson som 
elegant nicka-
de in 1-0 över 
målvakten.

Målet var 
viktigt ur många perspek-
tiv, men det skulle komma än 
mer betydelsefulla mål. Andra 
halvlek hann knappt börja 
innan Niklas Elving slog en 
öppnande passning till en kol-
lega som elegant satte bollen 
i insidan stolpen, men kulan 
valde att rulla längs mållin-
jen. AIF-keepern Andreas 
Skånberg satte snabbt igång 
en kontring. Abdoulie Jeng 
ryckte sig loss på högerkan-
ten och slog in bollen i boxen, 
där Michel Berntson-Gonza-
les glidtacklade in bollen i 
mål.

– 2-0 var precis vad vi be-
hövde. Det gav oss lugn och 
ro. Tidigare matcher har vi 
inte haft stolparna med oss, 
men det hade vi idag, säger 
AIF-tränaren Marco Lajsic 
som visade prov på taktisk 
kyla när han bytte ut Tolle 
Staffansson i halvlek.

Hängde löst
– Han hängde löst med ett 
gult kort och ett antal tuffa 
incidenter. Jag ville inte ris-
kera att vi skulle få spela med 
en man kort, förklarar han.

För tredje matchen i rad 
höll AIF nollan. Försvars-

spelet svarade för ännu en 
bragdmatch. Marcus Hans-
son dominerade i mitten till-
sammans med Jonathan Hen-
riksson som fick utgå i mitten 
på andra halvlek på grund av 
skada. Hans ersättare David 
Forsman håller dock högsta 
klass även han. Ytterback-
arna Rikard Nylander och 
Henrik Andersson gjorde 
en ny felfri insats. Nylanders 
offensiva äventyr i den 68:e 
minuten resulterade i boll-
vinst och en perfekt passning 
till Addis Saljevic som äntli-
gen fick göra sitt första mål 
för AIF, 3-0.

Abbe bäst
Bäst på topp och alltid i rö-
relse, ständigt spelbar, var Ab-
doulie Jeng som har fått åter-
komma efter skada på skada. 
4-0 signerade han själv och 
det var ett riktigt klassmål. 
Anfallskollegan Saljevic hitta-
de Jeng i straffområdet. Han 
tog lugnt emot bollen, accele-
rade förbi sin back och tåade 
iskallt in kulan efter marken i 
bortre burgaveln.

5-0 tog lagkapten Mattias 

Skånberg hand om. En vän-
sterhörna hårtskruvade rakt 
in i mål, två minter före slut-
signalen.

– Den här segern var så 
otroligt viktig för laget, spe-
larna, ledarna och styrelsen. 
Vi har inte fått panik, trots 
tabellplaceringen, utan vi tror 
på det vi gör och idag fick vi 
utdelning. Jag tycker att vi 
spelade riktigt bra fotboll 
långa stunder. Taktiskt var det 
en klockren insats. Vi störde 
dem på samtliga fasta situatio-
ner och de blev mer frustre-
rade än vad de var innan av-
spark, säger Marco Lajsic.

Fem minuter in på andra 
halvlek fick yngre brodern 
Elving, Johan, ta plats som 
högerytter då Gabriel Alter-
mar-Vanneryr fick en brist-
ning. Elving gjorde inte bort 
sig och brödrakampen vann 
han ju med bred marginal...
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27) 1-0. Jonathan Henriksson

47) 2-0. Michel Berntson-Gonzales

68) 3-0. Addis Saljevic

75) 4-0. Abdoulie Jeng

89) 5-0. Mattias Skånberg

Proppen ur på Sjövallen
– Målkalas när Ahlafors 
tog första trepoängaren

Äntligen. Första segern för i år blev efter ett målkalas mot Gunnilse. 5-0 och lika många målskyttar. Michel Berntson-Gonza-
les, Jonathan Henriksson, Aboulie Jeng, Mattias Skånberg och Addis Saljevic.

FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, lörd 16/6
Ahlafors – Gunnilse 5-0 (1-0)
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Tre spelare utvisade när AIF föll mot Oddevold

Känslorna svallade och frus-
trationen var påtaglig bland 
de gulsvarta spelarna och le-
darna efter mötet med ex-all-
svenska Oddevold. Gäster-

na fick tre spelare utvisade 
under den andra halvleken. 
Michelle Berntson-Gon-
zales, Jonatan Henriksson 
och Christian Gunarson fick 

samtliga lämna banan sedan 
rättsskiparen halat upp det 
röda kortet. Den sistnämnde, 
som hoppade in och gjorde 
come back i Ahlaforströjan 
efter skadeuppehåll, satsade 
vårdslöst i en duell med hem-
malagets burväktare med grov 
utvisning som följd.

– Det var egentligen en 
ganska juste match, som do-
maren tappade redan efter en 
halvtimme. Han är orsaken 
till att det blir som det blir, 
konstaterade Marco Lajsic 
som själv förvisades upp på 
läktarplats.

Efter en trevande start var 
det Ahlafors som kopplade 
grepp om händelserna och låg 
närmast ett ledningsmål. Ett 
gyllene tillfälle dök upp efter 
20 minuters spel när gästerna 
fick straff, men som lagkapte-
nen Mattias Skånberg satte 
i stolpen. AIF:s tredje straff-
miss i vår.

Istället för 0-1 kunde Od-
devold ta ledningen tio mi-
nuter före pausvilan. Chris-
tian Luisa gjorde ett av sina 
tre mål för kvällen.

– I den första halvleken gör 
vi det bra, men i andra får vi 

inte till något ordnat spel och 
det blir hafsigt. Frustration är 
något som kännetecknar kil-
larnas agerande efter paus-
vilan, sammanfattar Marco 
Lajsic.

Ahlafors ansåg sig beröva-
de på en solklar straff under 
den andra halvleken när en 
hemmaförsvarare räddade 
med handen efter en hörna.

– En solklar straff, poäng-
terar Lajsic.

Nej, det här var inte AIF:
s dag. Oddevold gjorde 2-0 
innan Rade Radovic kunde 
reducera till 2-1 på en hörna 

i den 80:e matchminuten. 
Slutresultatet, 3-1, fastställ-
des i slutsekunderna.

– Nu tvingas jag till en del 
förändringar i laget. Taktiken 
är dock klar. Vi ska spela mer 
kraftfullt och sätta ytterligare 
press på deras backlinje. Od-
devold hade stora problem i 
luftrummet och det ska vi ut-
nyttja, säger Marco Lajsic.

Returmötet mot Odde-
vold spelas på Sjövallen på 
onsdag.

JONAS ANDERSSON

UDDEVALLA. Ahlafors IF förlorade onsdagskvällens 
viktiga bortamatch mot IK Oddevold med 3-1 (1-0).

Eftersnacket på Rimnersvallen handlade dock 
mest om domare Fredrik Ohlssons insats.

– Jag har aldrig varit med om något liknande. 
Det jag är mest förbannad över är att tre av våra 
spelare och jag som tränare är avstängd till nästa 
match, men domaren får blåsa på som vanligt, 
sade en märkbart irriterad AIF-tränare Marco 
Lajsic efter förlusten.


