
2007  |   vecka 31   |   nummer 26 |   alekuriren  |  15  

ALAFORS. Sommaren 
har varit en vädermäs-
sig katastrof.

För Ahlafors IF:s trä-
nare, Marco Lajsic, blev 
katastrofen definitiv 
när tre tunga avhopp 
från A-truppen tillkän-
nagavs.

Johan Karlhagen, 
Tolle Staffansson och 
Daniel Olsson är alla 
borta från spel – dess-
utom har Gabriel Alte-
mark Vanneryr kommit 
in på polishögskolan i 
Stockholm, vilket bara 
gör honom tillgänglig på 
helgmatcher.

Johan Karlhagen och Tolle 
Staffansson nämnde sina 
framtidsplaner lite löst i 
våras, men ingen – inte heller 
de själva – tog det på allvar. I 
somras fick de besked om att 
de fått stipendie och därmed 
möjlighet att kombinera stu-
dier med fotboll i USA.

– Det var inget annat än en 
stor chock för mig. Jag tycker 
vi har haft tillräckligt med 
skadeproblem, avstängningar 
och annat strul under våren. 
Vi har aldrig kunnat ställa 
samma startelva på benen två 
matcher i följd, suckar Marco 
Lajsic som ändå försöker se 
ljuset i tunneln.

– Vi får tillbaka Christian 
Gunarson som knappt spela-
de i våras och sedan jobbar vi 
på att försöka knyta ytterliga-
re någon spelare till oss.

Olssons karriär över
Det kan säkert behövas för nu 
har även Daniel Olsson med-
delat att karriären är över för 
31-åringen. Av familjära skäl 
väljer han att omgående ställa 
undan skorna. Även Gabriel 
Altemark-Vanneryr hänger 
löst, då han kommit in på po-
lishögskolan i Stockholm.

– Vår ambition är att hitta 
en bra stockholmsklubb i di-
vision två där Gabbe kan träna 
och hålla sig i form. Sedan vill 
vi gärna nyttja hans tjänster på 
helgerna.

Efter en knackig inledning 
på serien avslutade Ahlafors 

IF riktigt bra. De sex sista 
matcherna före uppehållet 
gav två segrar, tre oavgjorda 
och bara en förlust.

Sårbara
– Vi har varvat upp nu och 
killarna vet vad det handlar 
om. Jag tror att vi klarar oss 
kvar även om vi inte får några 
förstärkningar. Skillnaden är 
bara att vi blir väldigt sårba-
ra och känsliga för skador och 
avstängningar. Jag har snack-
at med killarna om vikten av 
att vara disciplinerade på plan 
– både i mun och vad vi an-
vänder fötterna till, förklarar 
Lajsic.

Två träningsmatcher har 
AIF hunnit med. Först 1-1 
borta mot FC Trollhättan (div 
1) och sedan förlust hemma 
mot Lilla Edet (1-2) i ons-
dagskväll.

– Killarna gör en grym 
insats mot Trollhättan. Jag 
har sällan sett något liknan-
de. Alla lyfte sig ett par klas-
ser. Framåt var Gabbe stek-
het och bakåt spelade Fred-
rik Olsson och Örjan Lind-
borg hur bra som helst. Vi 
raderade ut flera av deras mest 
namnkunniga spelare, berät-
tar Lajsic stolt.

Lika nöjd var han inte efter 
onsdagens insats mot Lilla 
Edet.

– Det var okej i andra halv-
lek, men visst ska vi vinna mot 
dem. De var rejält utmatta-
de i slutskedet, men till skill-
nad från oss tog de vara på 
sina chanser. Vi spelade med 
Christian Gunarson och Ab-
doulie Jeng på topp. Det var 
intressant att se Gurra i den 
positionen. Han är stark på 
huvudet och dessutom en 
mycket klok spelare.

Gunnilse nästa
Närmast väntar höstupp-
takten borta mot Gunnil-
se på Hjällbovallen. Månda-
gens match är rubricerad som 
nyckelmatch.

– Den är självklart väl-
digt viktig, men jag beteck-
nar den inte som avgöran-
de. Ett bra resultat där skulle 
dock ge oss lite arbetsro och 
sätta otäck press på Gunnil-

se, menar Lajsic som dock får 
klara sig utan ett antal central-
figurer.

Två avstängda
Abdoulie Jeng och Chris-
tian Gunarson är båda av-
stängda, men däremot finns 
Gabriel Altemark-Vanneryr 
fortfarande hemma. Troligt-
vis startar han på topp till-
sammans med Adis Saljevic. 
I målet är kampen nu sten-
hård om handskarna. Både 
Stefan Johansson och An-
dreas Skånberg är skadefria. 
Mittlåset Marcus Hansson 
och Jonathan Henriksson 
får säkert fortsatt förtroende 
efter vårens fina insatser, men 
självklart kvarstår frågan om 
hur länge Lajsic kan hålla en 
av fjolårets absolut bästa spe-
lare, David Forsman, utanför 
startelvan? Centralt på mitten 
gläds gulsvart åt att lagkapten 
Mattias Skånberg har läkt 
sin revbensskada. På mitten 
lär också Michel Berndts-
son-Gonzales återfinnas.

Gunnilse är en poäng 
bakom Ahlafors, vilket säkert 
retar den anrika klubben men 
än mer svider nog vårens stor-
förlust på Sjövallen (5-0). Lita 
på ett revanschsuget lag, men 
inte ska väl det räcka mot gul-
svart?

Lokaltidningen tippar att 
flyktade Alaforssonen, Niklas 
Elving, än en gång får ångra 
klubbvalet...

Fotnot: Tre unga talanger har anslutit 
till AIF:s A-trupp. Johannes Evaldsson, 
20, är tillbaka igen efter militärtjänst-
göring och Andreas Helgé, 18, åter-
vänder från Skepplanda BTK. Dessutom 
är Mattias Andersson, 20, klar för AIF 
efter en utflykt till Ytterby samt mili-
tärtjänstgöring.
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Tunga avhopp för Ahlafors IF

Ahlafors IF har drabbats av tre tunga avhopp inför serieupptakten i höst. Johan Karlhagen, Tolle Staffansson och Daniel 
Olsson har försvunnit. Gabriel Altemark-Vanneryr flyr till polishögskolan i Stockholm, men kommer troligtvis att vara tillgäng-
lig för matcher på helger. Dags för tränare Marco Lajsic att plocka fram ett par ess ur fickan...            Arkivbild: Allan Karlsson

– Två till college i USA och 
Daniel Olsson slutar

På bilden ses en kvartett Vätternentusiaster varav tre upp-
nått veteranklassen. Alla fyra genomförde de 30 milen på 
ett utmärkt sätt, utan några större problem. Från vänster 
Arne Johansson (Nol) 28 gånger, Benny Andersson (Skepp-
landa) 30 gånger, Åke Martinsson (Lilla Edet) 25 gånger 
och Roger Andersson (Lilla Edet) 13 gånger. Tillsammans 
har de alltså cyklat Vätternrundan 96 gånger!

Cykelveteraner som 
trampat Vätternrundan
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"Vi letar förstärkningar 
i Superettan"

Tre avhopp från A-truppen 
under pågående säsong ställer 
självklart till bekymmer för en 
nykomling i division två.

– Det är aldrig roligt när 
spelare ber att få sluta, men 

samtidigt hade alla tre goda 
skäl. Johan och Tolle har 
sökt college i flera år och fick 
nu äntligen chansen. Daniel 
Olsson valde av familjeskäl 
att lägga av. Synd att han inte 

kunde vara med oss säsongen 
ut, säger Thore Skånberg.

Och Gabbe sticker till 
Stockholm?

– Ja, det gör han, men han 
kommer spela matcherna för 
oss – om han platsar och är 
skadefri. Gabbe har sett fan-
tastiskt bra ut mot slutet och 
självklart gör vi allt för att det 
ska fungera för honom.

Det är framför allt en for-
ward som fotbollsansvariga i 
Ahlafors IF söker efter.

PER-ANDERS 
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ALAFORS. Självklart både bedrövad och ledsen, 
men samtidigt beslutsam att hitta ersättare.

AIF:s ordförande Thore Skånberg letar tillsam-
mans med sina kollegor efter spelare som kan för-
stärka truppen efter sommarens avhopp.

– Vi söker spelare som haft svårt att platsa i 
sina lag i Superettan och division ett. Ska vi värva 
någon ska spelaren tillföra något och gärna gå rakt 
in i laget. Annars duger det vi har.
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