
KINNA. Efter fem 
veckors frånvaro är 
Markus Hansson till-
baka i luften – och i 
Ahlafors IF.

Det hjälpte ändå 
inte borta mot Kinna.

En sur uddamåls-
förlust fördärvade 
helgfriden.

Ahlafors IF:s försvarsjätte, 
Markus Hansson, missade 
fyra matcher efter den 
otäcka nick-kollisionen 
mot Fässberg. Väl tillbaka 
på sin givna mittbacks-
position tog gulsvart en 
stabil 2-0-seger hemma 
mot Annelund. Dessvärre 
fick tre Ahlaforsspelare 
sitt tredje gula kort och 
missade därför torsdagens 
viktiga bortakamp mot 
Kinna. Tränare, Peter 
Håkansson, fick klara 
sig utan Daniel Olsson, 
Rade Radovic och Jonny 
Stenström.

– Vi har en bred trupp, 

men det är väldigt olyck-
ligt när vi tappar tre vän-
sterfötter, menar Håkans-
son.

Han fick istället glädja 
sig åt att Jonathan Hen-
riksson åter var tillbaka 
efter knäskadan och kunde 
ta hand om vänsterbacken. 
Johan Elving ersatte 
Daniel Olsson som offen-
siv mittfältare 
och Tobias 
Embäck fick 
kliva in på 
Rade Rado-
vics plats.

A h l a -
fors åkte till 
Kinna för att 
åtminstone bärga poäng. 
Det såg också ut att bli så. 
Fram till den 69:e spelmi-
nuten.

– Då gör domaren tre 
felaktiga beslut i rad och 
det är klart att det blir mål 
då, muttrar Håkansson.

Kinnas Rasmus Bör-
jesson störtar fram och 

knuffar till AIF:s David 
Forsman så att han faller 
över Jonathan Henriksson 
och får på så vis fritt fram 
till mål. 1-0 var enligt 
oberoende källor inget 
resultat som speglade 
matchen. Det håller inte 
minst Markus Hansson 
med om.

– Det här var en typsik 
0-0-match 
och det 
känns rik-
tigt tungt 
att vi inte 
får med oss 
en poäng.

Hanssons 
andra match 

sedan återkomsten lovar 
dock gott.

– Jag känner mig bra 
nu, men ligger lite efter 
med träningen. Inför lör-
dagens match mot Anne-
lund hade jag bara tränat 
två pass, så fysiskt finns 
det mer att önska.

Hur har du påverkats 

av skadan? Är du rädd 
för att gå upp i en nick-
duell?

– Absolut inte. Jag 
kommer inte ihåg någon-
ting från olyckan. Det är 
helt svart tio minuter före 
och tio minuter efter kol-
lisionen. Jag visste inte 
ens att jag hade gjort mål 
sekunden innan det hände, 
svarar Hansson.

Han försökte komma 
tillbaka på kortast möjliga 
tid, men ambitionerna 
övervann inte kroppens 
signaler.

– Jag gick på lite för hårt 
i början och fick tillbaka 
huvudvärken, därför blev 
det ytterligare två veckor i 
stillhet när jag trodde att 
jag var redo för comeback, 
säger Hansson.

Många påstår att det 
är ett AIF med Markus 
Hansson och ett helt 
annat utan?

– Äch, det vill jag inte 
ens kommentera. Vi har en 

bred trupp med mängder 
av bra spelare. Det är en 
stimulerande konkurrens 
och vi klarar av skador på 
nyckelspelare.

Närmast väntar näst-
jumbon Laholm på Sjö-
vallen kommande lördag.

–Det blir inga problem. 
Där är det bara seger som 
räknas, lovar Hansson och 
tränare Håkansson fyller 
i:

– Det här var det värsta 
som kunde hända Laholm. 
Nu är killarna så revansch-
sugna att vi kan slå vilket 
lag som helst.

Det bådar gott!

Matchens kurrar AIF mot Kinna: 
Mattias Skånberg 3, Markus Hans-
son 2, Andreas Skånberg 1.

Målskyttar AIF mot Annelund: 
Daniel Olsson, Rade Radovic. 
Matchens kurrar: Daniel Olsson 
3, Markus Hansson 2, Andreas 
Skånberg 1.
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AIF:s Markus AIF:s Markus 
Hansson är tillbaka Hansson är tillbaka 
i luften igen i luften igen 

Markus Hansson, AIF:s 
suveräne mittback är 
tillbaka efter den 
otäcka nick-kollisionen 
borta mot Fässberg. 
Fyra matchers frånvaro 
gör Hansson mer spel-
sugen än någonsin. Nu 
är han kung såväl på 
plan som i luften.

Foto: Allan Karlsson

FOTBOLL
Div västra Götaland, lörd 31/5
Ahlafors – Annelund 2-0 (2-0)
Torsd 5/6
Kinna – Ahlafors 1-0 (0-0)

– Men bortaförlusten mot Kinna gick inte att förhindra
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