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MÖLNDAL. Ahlafors IF 
gjorde processen kort 
med serieledande Fäss-
berg.

En fenomenal första 
halvlek gav ointagliga 
3-0.

– Sånt här gillar jag, 
myste AIF-tränaren, 
Peter Håkansson, efter 
sin och lagets första 
trepoängare.

Det var inte svårt att förstå 
den glädjetumult som utspe-
lade sig efter slutsignalen på 
Åbyvallen. Chockstarten där 
försvarsstrategen, Markus
Hansson, tvingades utgå med 
kraftig hjärnskakning efter att 
ha träffat både boll och mot-
ståndare med sin kraftfulla 
1-0-nick, blev början på en 
bländande uppvisning. AIF 
tvingades flytta om i laget 
och kanske var just det ett av 
skälen till islossningen. Rade
Radovic byttes in i en offen-
siv mittfältsroll, Peter Kihl-
gren fick ersätta Rikard Ny-
lander på högerbacken då 
han blev ny mittback jämte 
David Forsman.

– Skönt med killar som 
”Kilen” som är så allround. 
Det gör det lättare att ställa 
om när något oförutsett 
händer, menade Håkansson.

2-0 till gulsvart kom efter 
23 minuter i ett blixtrande 
anfall där Ahlafors kom sex 

mot fyra. Mattias Skånberg
hade mängder av passnings-
alternativ, men föredrog att 
avlossa bössan själv. Tack för 
det. Projektilen var otagbar 
och av allsvenskt märke.

– Ja, den satt fint. Det var 
väl tur att jag inte missade 
målet för det fanns fler som 
ville haft bollen, sa Mattias 
efteråt och tillade:

Hetare
– Vi var hetare än dem och 
rörde oss bra. När de dess-
utom fick en man utvisad 
kunde vi spela ut dem ordent-
ligt. I andra halvlek blir vi 
lite bekväma och faller auto-
matiskt tillbaka. Det är lätt 
hänt med en tremålsledning. 
Det var viktigt för oss med en 
fullpoäng-
are efter-
som tabel-
len är så 
jämn. Nu 
är vi med 
på allvar 
och vi är 
f r a m f ö r 
allt obesegrade.

Lagkapten Skånberg var 
för övrigt lysande matchen 
igenom och dirigerade med 
både skarpa order och tydliga 
gester vad var och en skulle 
göra.

– Han är navet, han är 
hjärtat – han är El Capitano, 
konstaterade tränare Håkans-
son nöjt.

Daniel Olsson fick efter 
två matcher som ensam for-
ward där han barra sporadiskt 
har fått känna på bollen, ta 
klivet ner på vänsterkanten. 
Oavsett vad Olsson själv 
tycker så såg han ut att trivas 
bättre i den positionen. Fem 
minuter före pausvilan hade 
han smugit upp till höger i 
straffområdet, där han skick-
ligt tog ner bollen, vände bort 
sin försvarare och distinkt 
sköt 3-0 i målvaktens bortre 
burgavel. Gästerna hade 
dessförinnan fått en man 
utvisad för ett fult påhopp på 
Peter Kihlgren.

I andra halvlek reducerade 
Fässberg på en välriktad fri-
spark och skapade ytterligare 
ett antal bra målchanser. Det 

gjorde även 
Ahla fors . 
N ä r m a s t 
var Kalle
Svensson
två gånger 
om. En 
nick tätt 
u t a n f ö r 

och ett stolpskott.
– Kalle såg bra ut och 

var värd ett mål, berömde 
Håkansson.

Matchbilden blev något 
oväntad, då det var serie-
ledande Fässberg som fick 
anpassa sig efter Ahlafors. 
Det var göteborgarna som 
visade störst respekt för sin 
motståndare.

– Jag tror många lag känner 
oro för att möta oss, funde-
rade Håkansson som kunde 
konstatera att på söndag 
väntar ett nytt möte med en 
ny serieledare – denna gång 
Mellerud – på Sjövallen.

– Vi verkar ju trivas mot 
topplagen, så inte mig emot.

Mattias Skånberg har 
aldrig varit med om att bese-
gra Mellerud, men anser 
ändå inte att det är en spök-
motståndare.

– Nej, det är ett bra lag, 
men absolut inte omöjliga att 
slå.

Ahlafors IF satte serieledarna på plats
– Tre säkra poäng efter tre klassmål

Daniel Olsson jublande glad efter årets första seriemål, 3-0 distinkt i bortre burgaveln.

Mattias Skån-
berg, navet, 
hjärtat – och 
den givne 
kaptenen i 
Ahlafors IF. 
Hans 2-0, en 
projektil från 
25 meter.
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MÖLNDAL. Målskytt i 
sjunde minuten, utsla-
gen i nästa sekund.

Skillnaden mellan 
lycka och olycka är 
minst sagt hårfin.

De båda mittback-
arna, Markus Hansson 
i Ahlafors IF och Erik 
Olsson i Fässberg, skal-
lade samman så allvar-
ligt att båda fick avfö-
ras med ambulans.

Matchen mellan Ahlafors IF 
och Fässberg fick en otäck och 
turbulent inledning. Gäster-
nas första hörna på Åbyval-
len träffade Markus Hans-
sons panna perfekt, men mot 
samma boll gick även hemma-
lagets Erik Olsson. Kollisio-
nen i luften var brutal. Båda 
föll som käglor mot marken 
samtidigt som kulan borrade 
sig in i nätet. Måljublet blev 
kortvarigt, då spelarna snabbt 
uppfattade att olyckan varit 
framme. Först fram var Ahla-
fors IF:s, Jonny Stenström,
som till yrket är ambulans-
sjukvårdare.

– Normalt sett hinner 
man förbereda sig innan man 
kommer till en olycksplats. 
Det här var väldigt speciellt. 
Man blir alltid rädd att luft-
vägarna inte ska vara fria, att 
någon har svalt en tunga eller 
något. Båda andades normalt, 
men var groggy och svårkon-
taktade. Markus hämtade sig 

snabbast, medan Erik i Fäss-
berg drabbades värre. Hans 
axel hade gått ur led, men 
jag drog rätt den ganska lätt. 
Dessutom fick han också en 
ganska omfattande sårskada, 
redogör Jonny.

Matchen avbröts i väntan 
på ambulans i drygt 40 minu-
ter.

– Vi vågade inte göra något 
i fall det fanns nackskador. 
Det kan dröja innan man 
känner något och därför bör 
man vidta största försiktighet 
tills man är helt säker, förkla-
rar Jonny.

På sjukhuset kunde kon-
stateras att båda spelarna fått 
allvarlig hjärnskakning, men 

för Markus Hanssons del var 
det allt. Röntgen visade inga 
tecken på blödningar och tio 
dagars vila ska räcka innan 
AIF:s utmärkte mittback får 
sparka boll igen.
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Otäck kollision – mål – och två hjjärnskakningar

Matchens första hörna är 
perfekt slagen. AIF:s Markus 
Hanssons möter med pannan, 
men träffar i nästa sekvens 
Fässbergs mittback Erik Ols-
sons bakhuvud. Kollisionen är 
brutal och båda faller tungt 
till marken med bland annat 
hjärnskakning som följd.

Fässbergs mittback, Erik Olsson, drabbades värst av luftkollissionen. Förutom sårskada, 
hjärnskakning gick axeln ur led. Olsson var länge svår att kontakta och fick ta första ambulans 
till Mölndals sjukhus.

Markus Hansson kunde efter en halvtimme resa sig upp med 
hjälp. Groggy vinglade han av Åbyvallen för att senare åka 
ambulans till sjukhus för kontroll.


