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ALAFORS. Ahlafors 
IF såg länge ut att bli 
inblandade i botten-
träsket.

Fyra raka segrar 
förde istället upp laget 
till en sjätteplats.

Den prestationen är 
klubbens främsta pla-
cering någonsin.

– Det känns självklart väldigt 
stimulerande. På något sätt 
tog sig alla i kragen när vi som 
bäst behövde det och spelar vi 
som bestämt hotar vi alla lag 
i den här serien, menar AIF-
tränaren Peter Håkansson 
som har all anledning att 
vara nöjd efter sitt första år 
som huvud-
ansvarig för 
A-laget.

– Det har 
varit läro-
rikt. Du lever 
med uppdra-
get nästan 
alla timmar på dygnet. Vinner 
du är det inte särskilt belas-
tande, men när vi hade det 
tungt var det tungt. Skönt 
att vi kunde avsluta på det här 
sättet, myste Håkansson efter 
Ahlafors magnifika sista halv-

lek för året.
Hemmalaget hade inte 

mycket att hämta i första 
halvlek. Jonsered ledde väl-
förtjänt i halvlek.

– Jag vet inte var killarna 
höll hus, men på Sjövallen var 
de inte, säger Håkansson som 
dock lyckades locka fram det 
bästa ur laget till andra halvek 
och det räckte.

–  Daniel Olsson sa att 
ibland räcker det att spela en 
halvlek… Den här gången 
fick han rätt, skrattade Hå-
kansson.

Markus Hansson rulla-
de in kvitteringen fem minu-
ter efter pausvilan. I match-
minut 82 fick hemmalaget en 

högerhörna. 
Peter Kihl-
gren hittar 
Christi-
an Gunar-
sons panna 
på bortre 
stolpen. 2-

1-målet var ett viljemål och 
AIF jublade vilt.

Sebastian Hällbäck som 
kom in de sista 20 minuter-
na fick en bra boll av nämnde 
Gunarson, då det återstod två 
minuter. Hellbäck lyckades 

ur liten vinkel placera in 3-
1. Årets första mål i A-tröjan 
för Hellbäck med en av årets 
sista sparkar.

Ahlafors andra halvlek var 
ett härligt kvitto på vad be-
slutsamhet betyder i fotboll. 
De sista 45 minuterna tillhör-
de säsongens allra bästa.

– Skönt att få göra dem på 
Sjövallen och visa hemma-
publiken vad vi kan, sa Peter 
Håkansson.

Det var ett laddat möte, då 

Jonsered i händelse av seger 
hade gåt förbi AIF i tabellen. 
Hos gästerna fanns också en 
av förra årets mest tongivan-
de spelare på Sjövallen, Ga-
briel Altemark Vanneryr. 
Det syntes lång väg att AIF 
inte tänkt bjuda ”Gabbe” på 
ett kärt återseende. Bevak-
ningen var tuff, ändå var det 
Gabbe som varnades för film-
ning i första halvlek. Ett dom-
slut som med all rätt ifråga-
sattes. I mitten av andra 

halvlek drabbade ”Gabbe” 
och hemmamålvakten An-
dreas Skånberg samman i en 
duell. Starka reaktioner från 
hemmalägret och en plågad 
Skånberg i smärtor fick do-
maren att ta fram det röda 
kortet. Ett våldsamt käftan-
de mellan lagen bröt ut både 
på plan och mellan lagledar-
na. Den tumult fick till följd 
att Jonsereds meriterade trä-
nare, Glenn Holm, vägrade 
att tacka Ahlafors efter mat-

chen.
Det brydde sig Sjövallens 

hjältar inte om. En dag som 
denna var det poängen som 
räknades och en sjätteplats i 
tabellen. Ahlafors IF:s bästa 
sportsliga prestation någon-
sin.

Ahlafors IF slutade 
sexa efter fyra raka

Ahlafors IF 2008, sexa i tvåan. Klubben bästa placering någonsin var ett faktum efter 3-1 i avslutningen på Sjövallen.

– Årets gulsvarta upplaga den 
bästa någonsin
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FOTBOLL
Div 2 V Götaland, 4 oktober
Ahlafors IF – Jonsered 3-1 (0-1)

"Gabbe" utvisad och utfryst på Sjövallen
ALAFORS. Utvisad och 
utfryst av sina gamla 
lagkamrater.

En av seriens vas-
saste målskyttar, 
Jonsereds Gabriel 
Altemark-Vanneryr, 
var inte välkommen till 
gamla hemmaarenan 
Sjövallen.
Det blev inget kärt återseen-
de för en av förra årets kelgri-
sar i Ahlafors IF, Gabriel Al-
temark-Vanneryr. Den fruk-
tade anfallaren som i år skrev 
på för Jonsereds IF kunde 
dessutom ha säkrat segern i 
skytteligan, men "Gabbe" vi-

sades tveksamt och mållös av 
banan i andra halvlek.

– Jag går upp i en fiftyfif-
ty-duell. Det var inget märk-
värdigt och det vet Skånberg 
också. Det var Ahlafors häf-
tiga reaktioner som tvingade 
fram kortet, säger "Gabbe" 
som får ges rätt på den punk-
ten.

Det var överhuvudtaget 
inget varmt välkomnande 
till Sjövallen.

– Pinsamt vad dåligt de 
uppträdde. Jag trodde de 
var mina gamla lagkamrater, 
men de började redan innan 
avspark att snacka en massa 

skit om att de skulle se till att 
jag inte fick spela hela mat-
chen. Sen blev de förbanna-
de för att jag lånade en vat-
tenflaska. Löjligt, men vissa 
spelare blir aldrig vuxna, sa 
en besviken "Gabbe".

Ingen seger i skytteli-
gan?

– Nej, jag hade sett fram 
emot det, men det ville sig 
inte idag.

Nästa år?
– Vi får se. Jag skulle gärna 

vilja prova på att spela lite 
högre upp, återstår att se om 
det blir redan nästa år, berät-
tade "Gabbe" som efter ett år 

på polishögskolan i Stock-
holm kommer hem till Gö-
teborg i maj.

AIF-tränaren, Peter Hå-
kansson, avfärdade allt prat 
om att de skulle ha fokuserat 
på att psyka "Gabbe".

– Vi snackade ingenting 
om honom innan, men vad 
som sägs på plan har jag svårt 
att uttala mig om, än mindre 
göra något åt.

AIF:s uppträdande mot 
"Gabbe" bör klubben defi-
nitivt diskutera.

Marcus Svensson i Mel-
lerud vann skytteligan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Gabriel Altemark-Vanneryr var med all rätt besviken på 
sina gamla lagkamrater i Ahlafors IF.
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SKEPPLANDA. Sällan 
brukar två lag vara så 
nöjda efter en mållös 
match.

0-0 fick emellertid 
spelarna i såväl hem-
malaget Skepplanda 
BTK och gästande BK 
Spark att jubla.

Resultatet medförde 
att båda lagen slapp 
kvalspel och är klara 
för division 5-spel även 
nästa säsong.

Det blev en högdramatisk 
lördagseftermiddag på ett 
kylslaget Forsvallen. Inför 
slutomgången stod kampen 
om att undvika kvalplatsen 
neråt. Fyra lag var inblan-
dade i streckstriden, utöver 

SBTK och Spark även Sjun-
torp och Sjövik.

Ganska tidigt stod det klart 
att Sjuntorp och Sjövik skulle 
vinna sina respektive mat-
cher, vilket betydde att förlo-
raren i mat-
chen mellan 
Skepplanda-
Spark skulle 
halka ner på 
tiondeplat-
sen. Ett oav-
gjort resultat 
å sin sida skulle innebära att 
Sjuntorp skulle få gå en kval-
fylld höst till  mötes.

Det ska omedelbart under-
strykas att det inte blev någon 
vidare fotbollsunderhållning 
som publiken på Forsvallen 
fick uppleva. Felpassen var 

många och nervositeten var 
påtaglig hos aktörerna.

– Trycket på killarna var 
stort, men jag tyckte ändå att 
vi stod upp bra. Spark är ett 
bollskickligt lag med mycket 

rutin. Med 
tanke på det 
gör vi en 
strong insats 
och poäng-
en var na-
turligtvis det 
primära idag, 

sammanfattade en lättad trä-
narduo i SBTK, Christi-
an Andersson/Kenneth 
Stensson, direkt efter slut-
signalen.

Matchens klart bästa chans 
hade alingsåslaget 20 minu-
ter in på den andra halvleken. 

Ett skott från vänsterytterpo-
sition parerades av hemma-
målvakten Andreas Larsson 
och på returen sköt en fram-
rusande motståndare över i 
ett helt öppet läge.

Mot slutet av matchen be-
vakade spelarna sina positio-
ner och inget av lagen gjorde 
någon framstöt. Det var tyd-
ligt att båda gängen var nöjda 
med 0-0.

– Det är skönt att vi slip-
per att kvala. I ett kval kan 
allting hända och det är små 
marginaler som avgör, säger 
Stensson.

Om det blir någon fort-
sättning i klubben för herrar 
Andersson/Stensson avgörs 
inom den närmaste framti-
den. Samarbetet dem emel-

lan har fungerat bra och de 
kan tänka sig en fortsättning 
i gulsvart.

– Visst kan vi det, men hur 
det blir med den saken vet vi 
inte. Det återstår att se. Vi 

ska ta upp en diskussion nu 
när säsongen är slut, avslutar 
Kenneth Stensson.

JONAS ANDERSSON

SBTK sparkar vidare i ”femman”

Målvakten Andreas Larsson har varit SBTK:s genomgåen-
de bästa spelare den här säsongen. I epilogen mot BK Spark 
såg han till att hålla nollan och rädda Skepplanda undan 
kval. Här klappas han om av tränarna Christian Andersson 
och Kenneth Stensson. 

FOTBOLL
Div 5 Västergötland V, lörd 4 okt
Skepplanda – Spark 0-0


