
ALAFORS. Ahlafors IF 
vann seriepremiären 
mot Jonsered.

En välplacerad straff-
spark fem minuter före 
slutsignalen förlöste 
Sjövallen.

– Den ska bara sitta 
där, det var ju våra 
poäng, menade match-
hjälten Johan Elving.

Det drogs en lättnadens 
suck på Sjövallen i söndags-
kväll. Ahlafors IF blir inget 
stryklag. Det visade sig med 
all tydlighet i premiären mot 
Jonsered.

– Vi lyfter oss precis så 
som vi hoppats på när allva-
ret börjar. Idag gör vi en av 
årets bästa 
matcher, 
konstaterar 
årets hu-
vudträna-
ren Ulf Pet-
tersson.

Premi-
ären bjöd långt ifrån stor 
fotbollsunderhållning, men 
hemmapubliken fick se tydli-
ga konturer av något som blir 
spännande att följa i år. Cen-
trallinjen i Ahlafors IF ser 
stark ut. Försvaret med mitt-
backarna Jonathan Hen-
riksson och Markus Hans-
son imponerade. Christian 
Gunarson och Peter Kihl-
gren på innermittfältet är 
allt annat än roliga att möta. 
Längst fram ser nye Neman-
ja Stanisic från IFK Göte-
borgs juniorlag hyperintres-

sant ut.
Att propagandan uteblev 

tillhör premiäromgångarnas 
vardag. Första halvlek visade 
inte prov på någon som helst 
kreativitet. Jonsered som har 
utmålat sig själva till något 
av seriefavorit var om möj-
ligt än blekare. Många för-
väntade sig att gästerna skulle 
höja tempot efter paus, men 
det var snarare Ahlafors som 
höjde rösten. 

Brist på idéer
I brist på idéer blev det fasta 
situationer som lagen lutade 
sig mot. Gulsvart hade en del 
varianter ofta i regi av Jonat-
han Henriksson och Christi-
an Gunarson. För övrigt var 

det Neman-
ja Stanisics 
tekniska 
fötter som 
oroade Jon-
sered mest. 
Strax efter 
att gästerna 

fått sin stora chans – en nick 
i ribban – gjorde Nemo en 
snabb tvåfotare och satte fart 
mot mål. Försvararna hade 
bara ett alternativ för att för-
hindra ett friläge – kapning. 
Domaren pekade på straff-
punkten och nyss inkomne 
Johan Elving tvekade inte.

– Nej, jag har varit straff-
skytt i träningsmatcherna och 
jag kände mig säker. Han lade 
sig tidigt så det var bara att 
trycka dit den i bortre, be-
rättar matchhjälten glatt ef-
teråt.

Straffen i den 85:e minu-
ten var hur säker som helst 
och några premiärnerver var 
det inte tal om.

Vinner välförtjänt
– Tycker att vi har spelet och 
vinner inte helt oförtjänt. De 
hade en nick i ribban, men 
det var väl allt, analyserar 
Elving.

Matchavgörande stär-
ker förhoppningsvis själv-
förtroendet ytterligare i det 
på många platser nya Ahla-
fors IF.

–Ärligt talat är jag grymt 
överraskad. Vi har inte sett 
skymten av den här organisa-
tionen och disciplinen under 
hela vintern. Alla visade hjärta 
idag, förklarar Christian Gu-
narson som av matchvärden 
utsågs till planens lirare.

Olyckskorparna som kraxat 
innan premiären lär tystna 
ett tag. Luckan efter Matti-
as Skånberg har täppts igen 

och lagkaptensbindeln sitter 
säkert på AIF:s nye fältmar-
skalk, Jonathan Henriksson.

När travets elitserie, 
V75, avgjordes på Åby i 
lördags var Nouvelle Pelle 
en av de segrande hästarna. 
Nouvelle Pelle ägs av Boris 
Johansson i Alafors.

Nouvelle Pelle vann i av-
delning 6, en seger som var 
värd 220.000 kronor för 
ägaren. Hästen tränas av Bo 

Falsig på Åby och kördes 
också vid segern av Falsig. 
Travhästen Nouvelle Pelle 
har därmed tjänat 868.000 
kronor i sin karriär.

V75 omsatte 83.974.008 
kronor och belöningen 
för sju rätt blev 3.119.034 
kronor.
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Full pott efter Elvings straff
– Konturer av ett nytt intressant Ahlafors IF

Johan Elving en säker spik när det gäller straffskytte. 
"Skulle något lag vinna var det vi" ansåg matchhjälten.

Foto: Allan Karlsson

SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nemanja Stanisic blixtrade till ett antal gånger och visade prov på briljant Nemanja Stanisic blixtrade till ett antal gånger och visade prov på briljant 
teknik och balans. 17-åringen blir att räkna med. Foto: Allan Karlssonteknik och balans. 17-åringen blir att räkna med. Foto: Allan Karlsson

Häst från Alafors vann på V75

FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, 19 april
Ahlafors IF – Jonsered 1-0 (0-0)

Jonathan Henriksson impo-
nerade som mittback och ny 
lagkapten i AIF.
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Familjen Bergstedt. Andreas 11, Lukas 3, pappa Janne med Linnéa 
1,5, mamma Catharina med Olivia 13 dagar och Johanna 13 år. Fö-
retagen som har lottat ut en hantverkare för en dag är Z-Bygg, 
Peekab, Eng & Mark, Jios Eltjänst, Säteriets måleri, Vattenkungen 
och Ahlafors värme och vatten.

Johanna 13 vann en hantverkare
BOHUS. Åtta hant-
verkare har tagit ett 
gemensamt nummer 
för att göra det lättare 
för kunderna.

Under kampanjen 
lottade de ut en hant-
verkare.

Johanna, 13, vann.

– Fantastiskt, det behövde 
vi. Nu kan altanen byggas ut, 
jublar Catharina Andersson, 
mamma i familjen.

I tävlingen som fanns i 
Alekuriren vecka 13 skicka-
de hon in ett bidrag i dot-
tern Johannas namn och det 
förde tur med sig.


