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HJÄLLBO. Skadad för 
en vecka sedan, match-
hjälte i lördags.

Ahlafors IF:s lagkap-
ten, Mattias Skånberg, 
klev fram när det som 
bäst behövdes.

I 92:a spelminuten i 
sista matchen.

– Ja, det var liksom läge att 
trycka in den. Det är alltid 
roligt att få avgöra, men det 
här målet var hela lagets för-
tjänst. Vi jobbade hårt i 90 mi-
nuter och fick till sist en rätt-
vis utdelning, säger en seger-
rusig lagkapten direkt efter 
slutsignalen.

Det jublades i högan sky 
och sällan har 
en 1-1-match 
spritt sådan 
glädje som 
den på Bläse-
bovallen i lör-
dagseftermid-
dag. Förutsättningarna var 
givna. Om Gunnilse besegra-

de Sandared och Oddevold 
bemästrade Skene krävdes 
mins en poäng för Ahlafors 
IF i mötet med Lärje-Ange-
red. I halvlek sattes gulsvar-
ta nerver på prov då det kom 
rapporter om att både Gun-
nilse och Oddevold tagit led-
ningen. Ahlafors var då på 
kvalplats.

– Vi hörde det och var fast 
beslutna att kriga till oss en 
pinne. När Michel (Bernt-
son-Gonzales) skickade in, 
enligt oss helt korrekt, 1-1 
var det en enorm lättnad. Do-
marens beslut att döma bort 
målet i nästa skede var därför 
riktigt tungt, men rättvisa 
skipades till sist, summerar 

Skånberg som 
i sista stund 
blev match-
hjälte.

Det blev 
inte bara ett 
välregisserat 

drama med en helomvänd-
ning från helvetet till himlen 

på någon sekund, det var 
också en grym revansch för 
lagkapten Mattias Skånberg 
som sumpade den givna kvit-
teringen på straff i hemma-
premiären. När bollen plöts-
ligt låg fri i gröten av spelare 
i straffområdet var lagkapte-
nen hur resolut som helst.

– Vad säger man? Kan det 
bli bättre. Ett snyggt sätt att 
avsluta en säsong och en kar-
riär. Nu sätter jag skorna på 
hyllan, säger Skånberg utan 
att någon lyssnar.

Det är naturligtvis helt 
orimligt att 28-åringen, hjär-
tat i Ahlafors IF:s framgångs-
marsch från division sex till 
tvåan skulle sluta. Han har 
förvisso en mycket sargad 
kropp, men det har aldrig 
hindrat honom tidigare och 
kommer troligtvis inte att 
lägga krokben för ytterligare 
ett par säsonger som kapten i 
A-lagströjan.

I matchminut 20 skickade 
Lärje-Angered in 1-0 efter 
en omdiskuterad frispark 
på mittplan som också gav 
Tobias Embäck gult kort.

– Horribelt. Det är inte 
ens något att blås för och ab-
solut inte frispark för Lärje. 
Sen dömer han bort vår kvit-
tering efter att först ha god-
känt målet, menar en kritisk 
Michel Berntson-Gonzales 
som fick se sitt mål försvinna 
från protokollet.

Marco Lajsic, en hårt pres-
sad AIF-tränare, var mycket 
rörd efter slutsignalen.

– Det här har varit en otro-
lig pärs. Jag unnad så gärna 
klubben och spelarna den här 
framgången. Vi har sett över 
hela säsongen gjort oss för-
tjänta av att spela kvar. När 
sedan vår lagkapten, Matti-
as Skånberg, han som står 
för allt det goda fick avgöra 
då var det svårt att hålla tå-
rarna borta, säger Lajsic och 
fortsätter:

– Att vi nu står här och 
vrålar beror främst på den 
anda och moral som laget för-
fogar över. Vi ger aldrig upp 
och att få sätta dit den sista av-
görande struten i sista spelmi-
nuten är därför så typiskt för 
Ahlafors IF.

Ahlafors IF kvar i tvåan
 – Mästerlig regi när Skånberg avgjorde på övertidpå övertid

Lagkaptenen tog sitt ansvar och skickade in nödvändiga 1-1 i spelminut 92. Det gjorde att 
både Gunnilse och Oddevold höll sig bakom Ahlafors IF i sluttabellen. På bilden jublar Rikard 
Nylander, Mattias Skånberg, tränare Marco Lajsic och Tobias Embäck.

Oklart vem som tränar Ahlafors IF nästa år

FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, lörd 6 okt
Lärje-Angered - Ahlafors IF 1-1 (1-0)

1-1 och en poäng var precis vad AIF behövde för att säkra 
kontraktet i tvåan.
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Fotbollssäsongen har knappt 
avslutats innan spekulationer-
na är igång. Att kontraktet i 
tvåan inte säkrades förrän i 
sista omgången har medfört 
att klubben inte heller har 

gjort klart med tränarfrågan.
– Vi har ett kontrakt med 

Marco Lajsic som sträcker sig 
fram till 30 oktober. Fram till 
dess tränar han laget. Under 
de kommande veckorna 
kommer vi att föra en dialog 
med honom och spelarna om 
en eventuell fortsättning. Att 
vi inte har gjort det tidigare 
beror på att vi ville veta vilken 
serie laget kommer att spela 
i nästa säsong. Nu vet vi och 
nu ska vi prata, säger Thore 
Skånberg som dock erkänner 
att klubben talat med andra 
kandidater.

– Självklart har vi tagit 
andra kontakter, men det har 
inte förekommit några slut-
giltiga förhandlingar. Man 
vet aldrig vad som händer i 
en klubb och förlorar man en 
tränare kan vi inte plötsligt stå 
utan namn.

Klubbens fotbollsutskott 
träffar Marc Lajsic på tors-
dag kväll för ett förta inle-
dande samtal. En annan viktig 
grupp i denna förhandling är 
spelarrådet.

– Ja, självklart väger spe-

larnas åsikter tungt, men det 
är inte de som fattar beslutet. 
Vi ser till helheten och den är 
det bara fotbollsutskottet som 
har grepp om, medger Thore 
Skånberg som naturligtvis var 
en av de som upplevde dramat 
på Bläsebovallen.

– Det var en totalupplevel-
se. En dag som hade allt och 
som jag aldrig i mitt liv skulle 
vilja byta bort. Underbart att 
se den glädje som killarna 
visade efter matchen och lika 
roligt var det att ta del av den 
stora publikskarans utlopp vid 
slutsignalen. Killarna berör 
verkligen många.

Marco Lajsic själv har för 
Alekuriren talat om att han 
trivs förträffligt i den guls-
varta overallen. Han har hela 
säsongen öst beröm över kil-
larnas träningsvilja, klubbens 
organisation, arena och seriö-
sa ambition. Blir han inte kvar 
lär det bli ett bittert avsked.

Spelarryktena är också 
många runt Ahlafors IF, gläd-
jande nog är det främst spela-
re som är på väg till klubben.

Vi hoppas bringa klarhet i 
dessa under veckan.
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Marco Lajsic, rörd till tårar efter slutsignalen, fick efter 
dramat en välförtjänt dusch av lagkapten Mattias Skånberg. 
Huruvida han blir kvar i klubben är däremot inte klart.

Bättre Bil
Nödingevägen 2, 449 31 Nödinge
tel 0303-960 96 • www.battrebil.se

FRI 
LÅNEBIL!

...när du servar 
bilen hos oss!

HJÄLLBO. En säsong som präglats av hopp och för-
tvivlan för såväl tränare som spelare avslutades i 
vild glädje.

Huvudtränaren Marco Lajsic var rörd till tårar av 
lagets framgång, men får kanske ändå lämna klub-
ben redan efter ett år.

– Det vet vi inget om i dagsläget. Vi ska ha en 
dialog med Marco helt enligt kontraktet, sen får vi 
se, säger AIF:s ordförande, Thore Skånberg.


