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ALAFORS. Ahlafors IF 
är inte länge obesegrat.

Mellerud fortsätter 
agera spöke för Sjöval-
lens gulsvarta hjältar 
och vann med mat-
chens enda mål.

Rättvist? Knappast.

Trots noll poäng bör förlus-
ten mot Mellerud hamna i 
kategorin lättsmälta debacel. 
Ahlafors IF i princip allt rätt 
utom mål. Melleruds burväk-
tare svarade för en rad mycket 
kvalificerade ingripanden och 
bäst minns vi reflexräddning-
en på Christian Gunarsons 
språngskalle tio minuter före 
slutsignalen.

– Det är helt ofattbart att 
han lyckas få upp händerna, 
men räddningen på Kalle 
Svenssons efterföljande retur 
är ännu värre, suckar Gunar-
son som sånär hade blivit po-
ängräddare för sitt Ahlafors.

Mellerud lyckades hålla 
undan och reda ut den guls-
varta anstormningen i slutet 
av matchen. De tre poängen 
var inte rättvist fördelade.

– Svårt att vara besvi-
ken när vi spelar som vi gör. 
Bollen ville bara inte in och 
om jag förstod saken rätt har 
AIF aldrig tidigare spelat så 
jämnt med Mellerud. Vi får 
helt enkelt ta revansch borta i 
höst, säger tränare Peter Hå-
kansson efter slutsignalen.

Skruvade bort bollen
Ahlafors började matchen pig-
gast och Peter Kihlgren fick 
två bra tillfällen att bomba 
in ettan, men lyckades varje 
gång skruva bollen för långt åt 
vänster. Daniel Olssons fick 
en jätteträff på gränsen till 
straffområdet och bollen fick 
en perfekt båge, men strök 
precis ovanför ribban.

Istället blev det Mellerud 
som tog ledningen i den 36:e 
spelminuten. Henrik An-
dersson dribblades bort på 
högerkanten, Erik Nilssons 
stramare tog i stolpen och re-
turen hamnade hos Argjend 
Mollapolci som fick öppet 
mål. Mellerud höll aldrig rik-
tigt i taktpinnen, men var oer-
hört giftiga i sitt djupledsspel 
där framförallt Markus 
Svensson – notorisk målskytt 
för Mellerud – oroade.

Mäktigt inhopp
Efter paus bytte Ahlafors spel-
system. En trebackslinje ska-
pade utrymme att släppa in 
Christian Gunarson som bör-
jade matchen på bänken. Det 
blev ånyo ett mäktigt inhopp 
av ”Gurra”.

– Han gör det fantastiskt 
bra och visar med besked att 
han är tillbaka, kommenterar 
Håkansson.

Med ”Gurra” på mitten 
började hemmalaget att vinna 
andrabollar och extra spets på 
spelet blev det även när Rade 
Radovic klev upp på topp 
bredvid Kalle Svensson.

– Det såg bra ut och de får 
tacka fru Fortuna för att inte 
vi får utdelning. Jag tycker 
ändå det är för tidigt att för-

kasta spelsystemet. Jag vill ge 
4-5-1 chansen ett tag till. Det 
är bara några detaljer som vi 
måste prata igenom, menar 
Håkansson.

Klockrena brytningar
Lagledningen säger sig ha 
saknat två forwards som kom-
pletterar varandra. Hemma-
publiken fick i alla fall i sön-
dags se Rade Radovic och 

Kalle Svensson fungera allde-
les utmärkt. Med två anfallare 
hade Ahla-
fors lätta-
re för att få 
fast  bollen 
i anfallet 
och kunde 
även lätta-
re komma 
till avslut. Ett byte av spel-
system känns allt mer moti-

verat.
Försvarsmässigt saknades 

Markus 
Hansson, 
men vi-
karieran-
de Rikard 
Nylan-
der bjöd 
på klockre-

na brytningar som Sjövallens 
275 trogna supportrar applå-

derade. Daniel Olsson gjorde 
en ny stark insats som vänster-
breddare och borde ha belö-
nats med ett mål. 

Nästan felfritt
Lagkaptenen Mattias Skån-
berg har prickat in en form-
topp och spelar nästan fel-
fritt i 90 minuter. Hans löp-

styrka och blick för spelet ger 
energi åt hela laget. Förlusten 
till trots så ser AIF 2008 in-
tressant ut.

Närmast väntar Oddevold 
nästa tisdag. Fjolårets möte i 
Uddevalla resulterade i såväl 
gula som röda kort samt en 
svidande förlust.

– I år nöjer vi oss med tre 
poäng, lovar Håkansson.

Markus Hanssons rehabili-
tering har gått bra och börjar 
träna i veckan. Därmed är 
samtliga spelare tillgängliga 
för spel mot Oddevold.

Spöket Mellerud återigen för svårt
– Men årets första förlust var inte rättvis

FOTBOLL
Div 2 Västra Götaland, sön 4 maj
Ahlafors IF - Melleruds IF 0-1 (0-1)

Christian Gunarsons språngnick i slutet av matchen borde givit en välförtjänt kvittering, men 
högre makter ville annat.

Kalle Svensson fick chansen på returen från ”Gurras” nick, men inte heller han fick ta på sig en hjältes kostym. Melleruds 
keeper, Henrik Eriksson, gjorde i denna sekvens troligtvis sitt livs räddningar.

Daniel Olsson fick pris 
som bästa hemmaspela-
re och gjorde en stormatch 
som vänsterbreddare. 
Synd att den insatsen inte 
fick krönas med ett mål.
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