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GÖTEBORG. Utsikten 
må ha vunnit bollinne-
havet i överlägsen stil, 
men Ahlafors IF vann 
lika överlägset mat-
chen.

Sjövallens gulsvarta 
hjältar går nu mot klub-
bens bästa placering 
någonsin.

– Vi ska kröna den 
här säsongen med att 
ta fjärde raka segern på 
lördag, lovar AIF-träna-
ren Peter Håkansson.

I händelse av seger mot Jon-
sered i säsongsavslutningen, 
samtidigt som Kinna tappar 
poäng, tar Ahlafors IF sjät-
teplatsen. En prestation värd 
att beundra särskilt med 
tanke på att hemmaplan i 
år har varit skräckarenan. 
Endast åtta av de 30 poängen 
har bärgats på Sjövallen.

I lördags var det däremot 
bortamatch mot Utsikten 
och då var 
Ahlafors sin 
vana trogen 
högeffektivt 
– som man 
brukar vara 
när huvud-
tränaren Peter Håkans-
son är förvisad till läktaren. 
Förra veckans utvisning 
hemma mot Fässberg gjorde 
att assisterande tränaren, 

Tomas Hvenfeldt, fick leda 
manskapet. Han fick glädja 
sig åt ett tidigt ledningsmål 
i den andra spelminuten, ett 
självmål dessutom.

– Fram till 2-0 var boll-
innehavet säkert 80-20 till 
Utsikten, men det spelar 
ingen roll om man inte lyckas 
göra något med kulan, kon-
staterade Peter Håkansson 
från läktarhåll.

2-0-målet behövde Ahla-
fors definitivt inte be om 
ursäkt för. En kontring 
med Markus Hansson 
och Christian Gunarson 
fick bästa tänkbara utgång. 
”Gurra” bestämde sig till sist 
för att vädra kanonen från 25 
meter. Bollen i krysset och 
gulsvart i en behaglig halv-
tidsledning.

AIF tvingades ändra om 
i uppställningen, då höger-
backen Henrik Andersson 
sträckte sig. David Forsman 
gick in som mittback och 
Jonathan Henriksson flyt-

tades ut till 
höger.

– För-
delen med 
intelligenta 
fotbollsspe-
lare är att de 

är användbara på flera posi-
tioner, mös Håkansson.

Utsikten skapade inte 
särskilt mycket av vikt, utan 
punkteringen 3-0 i 80:e 

var logisk. 
M a r k u s 
H a n s s o n 
språngnick-
ade in bollen 
och visade 
återigen att 
han är en 
tvåvägsspe-
lare.

Säsongen 
avslutas på 
lördag, då 

Jonsered med seriens skyt-
tekung och AIF-bekante, 
Gabriel Altemark-Vanne-
ryr, gästar Sjövallen.

– Vinner vi där har vi tagit 
fyra raka och det är en mycket 
bra prestation i tvåan. Slutar 
vi dessutom sexa i tabel-
len ska vi ha all heder av vår 
insats, menar Peter Håkans-

son som får klara sig utan 
Rade Radovic och Jonat-
han Henriksson som båda är 
avstängda.

När fotbollsserierna går 
mot sitt slut börjar ryktes-
spridningen om spelare och 
tränare.

Har ni börjat diskutera 
nästa säsong?

– Fotbollsutskottet inle-
der de individuella spelar-
samtalen i veckan och inom 
tre veckor vet vi nog hur det 
ser ut, svarar Håkansson som 
även han ska träffa klubbens 
företrädare för att summera 
året som gått. Om det blir 
någon fortsättning återstår 
att se.
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Division 2 Västra Götaland
Utsikten - Ahlafors IF 0-3 (0-2)
Mål: Markus Hansson, Christian 
Gunarson, självmål.
Matchens kurrar: Markus Hansson 
3, Tobias Hansson 2, Jonathan 
Henriksson 1.

– Fina utsikter att nå sjätteplatsensjätteplatsen
Ahlafors IF mot sin bästa säsong någonsinAhlafors IF mot sin bästa säsong någonsin

Christian Gunarson svarade för Christian Gunarson svarade för 
matchens delikatess då han prick-matchens delikatess då han prick-
sköt 2-0 från minst 25 meter.sköt 2-0 från minst 25 meter.


