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CHOCKEN!
HJÄLLBO. I den 86:e 
minuten sätter AIF:s 
Rade Radovic sin andra 
straff för dagen i den 
viktiga bortamatchen 
mot Gunnilse.

Målet betyder 4-3 och 
samtliga poäng ser ut 
att bli gulsvarta.

Fyra minuter senare 
har publiken på Hjäll-
bovallen fått uppleva 
en för Ahlafors mycket 
chockartad avslutning 
– Gunnilse inte bara 
kvitterade – laget hann 
dessutom kontra in 5-4 
innan slutsignalen.

Det blev en chockartad upp-
lösning på måndagens drama-
tiska bortamatch mot Gunnil-
se. Ahlafors IF fick lite lättvin-
digt ledningen med 2-0 redan 
efter elva minuter. Rade Rado-
vic gånger två, det första med 
vänstern och det andra på straff. 
Gunnilse reducerade på fri-
spark innan pausvilan. Ahlafors 
fick sedan en smakstart på andra 
halvlek, då Tobis Embäck tog 
chansen i straffområdet, 3-1.

– Allt gick vår väg. Vi fick 
målen i psykologiskt viktiga 
lägen och med tanke på det är 
det ännu svårare att förstå hur vi 
kunde tappa det här, säger AIF-
tränaren Marco Lajsic.
Men så blev det. Gunnilse redu-
cerade på straff efter en onödig 
kapning av Michel Berntson-
Gonzales. Tio minuter senare 
pekade domaren återigen på 
straffpunkten. Denna gång var 
det svårare att förstå vad rättski-
paren hade noterat.

– Han blåste för en knuff 
som Marcus Hansson skulle 
ha utfört, men han var inte i 
närheten av situationen. Det 
var inget annat än en gåva, men 
när vi sen gör 4-3 ska det ändå 
inte spela någon roll.

3-3 på straff, tjugo minu-
ter före slutet, Daniel Lohms 
tredje mål.

– De har fått två straffar, 
varav en mycket tveksam. Jag 
tror att vi också får en straff 
till, spekulerade Ahlafors op-
timistiske ordförande, Thore 
Skånberg på läktarplats.

Han fick rätt. Fyra minu-
ter återstod när domaren för 
fjärde gången pekade på straff-
punkten.

Rades tredje mål
Gabriel Altemark-Vanneryr 
försökte nå fram till bollen på 
en vänsterhörna, men stoppa-
des bryskt. Rade Radovic blev 
matchens andra tremålsskytt 
och 4-3 med bara minuter kvar 
att spela föranledde många gul-
svarta vänner i publiken att dra 
lite på munnen. Jublet kom 
dock av sig tämligen omgående. 
Ahlafors gick bort sig, tappade 
positionerna, och Gunnilses 
Emil Nilsson ryckte sig förbi 
Henrik Andersson på höger-
kanten. Ett lågt skott i bortre 
burgaveln under en överraskad 
Stefan Johansson. 

Det var kvitterat på nytt och 
matchuret visade 87:e minu-
ten. Oavgjort borta mot Gun-
nilse hade varit godkänt och 
AIF skulle i efterhand enbart 
ha ägnat tid åt spelförstörande 
åtgärder. Istället försöker gäs-
terna stjäla samtliga poäng och 
anfaller med full kraft. Inbyt-
te Johan Elving lämnas ensam 
kvar vid mittlinjen. Resten är 
historia. En snabb kontring – 
Peyman Abdali även han in-
hoppare – fick kröna aftonen 
med ett resolut avslut i mat-
chens sista sekunder.

– Det var tungt dagarna efter 
matchen, men nu har killarna 
repat nytt mod. Idag var stäm-
ningen som vanligt igen och vi 
känner oss segervissa inför lör-
dagens drabbning med Skene, 
säger Marco Lajsic efter tors-
dagskvällens träning.

Hur lyder analysen av det 
som hände?

– Vi var osäkra och oroli-

ga matchen igenom, trots två-
målsledning långa stunder. 
Skälet till det berodde på att 
vi inte låg rätt i positionerna. 
Vi vann inga andrabollar och 
det var framförallt på mittfäl-
tet som vi hade problem. Det 
har vi snackat igenom nu och 
vi är överens om vilka föränd-
ringar som måste göras, analy-
serar Lajsic och tillägger:

– Spelar vi smart och står rätt 
när motståndarna har bollen 
har vi mer krafter att anfalla 
med när vi väl har erövrat den.

Blir det några förändring-
ar i laget mot Skene?

– Förutom att vi kommer att 
ligga rätt i positionerna? (skratt) 
Jodå, jag blev nyfiken på att se 
Jonathan Henriksson ytterli-
gare en match som ytterback. 
Nu kommer Rikard Nylander 
tillbaka i laget och då flyttar jag 
ut "Jonte" till vänster på bekost-
nad av Henke Andersson. Det 
är inte för att Henke ska ha varit 
dålig, utan mest av nyfikenhet. 
David Forsman fortsätter som 
mittback bredvid Marcus Hans-
son. Med Forsman får vi ytterli-
gare ett farligt anfallsvapen på 
fasta situationer.

AIF:s startelva mot Skene på lördag: 
Målvakt: Stefan Johansson.
Backar: Rikard Nylander, Marcus 
Hansson, David Forsman, Jonathan 
Henriksson.
Mittfält: Tobias Embäck, Michel Bernt-
son-Gonzales, Mattias Skånberg, Rade 
Radovic.
Anfall: Adis Saljevic, Gabriel Altemark-
Vanneryr.
Bänken: Henrik Andersson, Anderas 
Skånberg, Johan Elving, Anders Lund-
sten och Andreas Helgé.
Abdoulie Jeng och Christian Gunarson 
är avstängda.

– Ahlafors tappade givna poäng i slutminuternaerna

Huvudlöst. Ahlafors IF tappade onödigt poäng borta mot Gunnilse. I 86:e minuten satte Rade 
Radovic 4-3 på straff och samtliga trodde då på tre poäng. Det blev noll.
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