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Tre sköna poäng!
ALAFORS. Ahlafors IF 
svarade för säsongens 
bästa insats på Sjöval-
len.

Ändå ledde Kinna 
med 2-0.

Men sedan började 
”Gabbes show” – en 
föreställning som till 
sist gav Ahlafors IF tre 
sköna poäng.

Lördagens match mot se-
rietrean Kinna innehöll det 
mesta. Elva tappra hemma-
spelare kopplade greppet om 
händelserna och publiken 
hade skäl att 
applådera med 
jämna mellan-
rum. Mittfält-
strion Michel 
Berntson–
Gonzales, 
Christian Gunarson och 
Mattias Skånberg gav inte 
allsvenskt meriterade Jimmy 
Svensson skuggan av en 
chans. Allt var bäddat för en 
gulsvart saga med idel lyckliga 
prinsar dansandes på en grön 
matta – pang – i 25:e minuten 
väcks Sjövallen till liv. Kinnas 
Jonas Knutsson lossar av en 
kanon från 30 meter. Hem-
mamålvakten, för dagen An-
dreas Skånberg, är skymd 
och ser inte skottet förrän 
kulan sitter i krysset. 0-1 var 
helt ologiskt, men bara början 
på den olycka som nu drabba-
de Ahlafors. 

Fyra minuter senare miss-

förstår stabile mittback-
en, Markus Hansson, och 
Andreas Skånberg varan-
dra. Hanssons bakåtnick går 
förbi en utrusande burväkta-
re och hamnar istället på Emil 
Moberg-Lundéns fötter, 0-
2. Ahlafors IF som spelat så 
säkert hade plötsligt hamnat 
i ett tvåmålsunderläge. Här 
brukar all spelglädje sluta. 
Det gjorde den inte i lör-
dags. Ahlafors IF ville annat 
och i laget fanns en magiker. 
Gabriel Altemark-Vanneryr 
svingade sitt spö och från sin 
nya position ute till vänster 
på mittfältet bjöd han gäster-

na från Kinna 
på en grandi-
os show. Som 
en förrätt till 
huvudrätten 
som servera-
des efter paus 

tryckte Gabbe in psykologiskt 
viktiga 1-2 i sista sekunden av 
första halvlek. I en tuff kamp 
med målvakten fick han loss 
bollen och petade elegant in 
reduceringen.

– Den satt fint. Inte värl-
dens snyggaste mål, men 
ack så viktigt, konstaterade 
matchvinnaren, Altemark-
Vanneryr.

Frejdig offensiv
Andra halvlek var inte många 
minuter gammal när kvitte-
ringsjakten på allvar tog fart. 
En frejdig offensiv tog vid 
där Kinna fick känna av ett 
rejält bombardemang. Till 

sist orkade inte gästerna stå 
emot och Michel Berntson-

Gonzales skott från straffom-
rådets mitt gick via ett ben i 
mål. Kvitteringen var ”rätt-
visemärkt”. De följande mi-
nuterna ägs och domineras 
fullständigt av hemmalaget. 
Kinna är knappt över på Ahla-
fors planhalva och när Gabriel 
Altemark-Vanneryr fortsatte 
sin show i matchminut 62 är 
det anfallsfotboll i den högre 
skolan som presteras.

– Adis (Saljevic) skaravar 
ner bollen till mig och jag ser 
två försvarare komma mot 
mig. Sen vet jag inte riktigt 
var de tog vägen. Jag gjorde 
en fint till vänster, men gick 
åt höger och var plötsligt solo. 
En bredsida så var saken klar, 
säger Gabbe om det förlösan-
de 3-2-målet.

Ahlafors släppte inte initia-
tivet, utan kom i våg efter våg 
och med lite flyt hade seger-

siffrorna blivit större. Dess-
utom ska Andreas Skånbergs 
frisparksräddning i slutske-
det inte glömmas bort. Inbyt-
te Rade Radovic hade i sista 
tilläggsminuten en härlig nick 
i ribban på passning av mat-
chens artist, Gabriel Alte-
mark-Vanneryr.

– Det kändes otroligt bra 
idag. Hela laget spelade med 
stort självförtroende. Jag fick 
en fri roll ute till vänster och 
det passade mig väldigt bra. 
Det blev bättre och bättre ju 
längre matchen led, förklarar 
planens gigant som numera 
spelar matcher i Ahlafors 
IF och tränar med IK Frej i 
Stockholm.

– Det är en hygglig division 
två klubb som ger mig möj-
lighet att träna under veckor-
na, berättar Gabbe som nyli-
gen inlett studier på polishög-

skolan.
Om Gabbe var nöjd så var 

tränare Marco Lajsic jät-
tenöjd.

Mycket så
– Jag är så glad, så stolt, så 
nöjd – så imponerad av det 
här gänget. Vi får två skitmål 
mot oss, men vägrar vika ner 
oss. Killarna visar en moral 
som verkligen förtjänade tre 
poäng. Gabbe är stekhet, 
Embäck urstark och mittfält-
strion med Skånberg, Gurra 
och Michel är omöjlig att be-
mästra, konstaterar en jublan-
de glad AIF-tränare.

Närmast väntar Fässberg 
borta på lördag (22/9). Ahla-
fors har fortfarande tre poäng 
ner till kvalplatsen där Gun-
nilse parkerar.

– Gabbe magisk när Ahlaforsfors IF vände 0-2 till 3-2IF vände 0-2 till 3-2

I centrum, Gabriel Altemark-Vanneryr. Anfallaren flyttades ner till vänsterkanten och därifrån visade han sig vara målfarliga-
re än någonsin. 

Segern är vår! Sången i omklädningsrummet visste inga gränser i lördags. Ahlafors IF vände 
0-2 till seger 3-2. Den gulsvarta lagmaskinen gick inte att stoppa, anförda av lagkapten Mat-
tias Skånberg (t h) maldes allt motstånd sönder i andra halvlek.
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FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, 15/9
Ahlafors IF - Kinna 3-2 (1-2)

Se våra gulsvarta hjältar
Lördag 29 september kl 17  Ale gymnasium

Surte IS vs Färjestaden

Innebandy 
Damer
Division ett

Uppvisningsmatch Uppvisningsmatch 
fl ickor 96-99fl ickor 96-99

Är du tjej och vill börja spela innebandy i Surte 
IS? Vi har precis startat upp ny verksamhet för 
fl ickor födda 1996-1999!
Information om kontaktpersoner och träningsti-
der hittar du på vår hemsida: www.surteis.nu

BÄRGNINGS
TJÄNSTEN

020-100 100

Lindome 19 13 39
Varberg 19 14 36
Kinna 19 11 33
Fässberg 19 0 32
Jonsered 19 9 31
Mellerud 19 -1 27
Lärje/Angered 19 6 26
Ahlafors 19 -1 22
Oddevold 19 -1 22
Gunnilse 19 -17 19
Skene 19 -10 14
Sandared 19 -23 13


