
ASMUNDTORP. Det blev fyra poäng 
för Ahlafors IF den gångna veckan.

Det borde ha varit sex.
Men kunde lika gärna ha varit tre.

Måndagens osannolika matchutveckling i 
Halmstad kommer gulsvarta anhängare sent 
att glömma. Först gör Peter Antonsson 1-
0 efter bara några minuters spel. Glädjero-
pen fastnar när normalt mycket stabile AIF-
keepern, Andreas Skånberg, tappar in kvit-
teringen en stund senare. Inte nog med det. 
Halmia tog också ledningen med 2-1 efter att 
Skånberg felbedömt en utrusning och hamnat 
på halvdistans.

Resterande delen av första och senare även 
andra halvlek blev en lång jakt på kvittering. 
Nemanja Stanisci hade flera frilägen att frälsa 
sitt Ahlafors, men saknade självförtroende i 

avgörandets sekund. Klock-
an stod nästan på 93 minu-
ter och publiken hade börjat 
vandra hemåt från Örjans 
Vall, då AIF får en hörna. 
Olcyksfågeln, Andreas Skån-
berg, tar sats mot Halmiamå-
let och kommer lagom fram 
för att med full kraft möta 
bollen från Johan Elving. 
Nicken räddas på mållin-
jen, men inte bättre än att 
Markus Hansson kan skicka 
in kvitteringsmålet i nätta-
ket.

– Underbart att få vara 
delaktig i det målet, sa en 
jublande glad poängräddare 
och plötsligt före detta syn-
dabock.

Halmia 
bjöd på 
svagt mot-
stånd och 
gulsvart 
borde ha 
tagit full 
pott, men som matchen ut-
vecklade sig blev 2-2 som en 
seger.

Lördagens batalj med 
jumbon, Asmundtorp, blev 
däremot en enklare affär. 
Peter Antonsson gjorde på 
nytt första målet.

– Precis den start som vi 
ville ha på matchen. Vi slapp bli oroliga att det 

inte skulle lossna. Det blev en dag på jobbet, 
säger AIF-tränaren, Ulf Pettersson.

Ja, en riktigt bra dag på jobbet dessutom 
för det är inte alltid som gulsvarta AIF bjuder 
på fem mål. 

På fredag väntar Gunnilse, troligtvis med 
en startelva som påminner om lördagens. 
Christian Gunarson och Peter Kihlgren 
visade klass på innermittfältet.

– "Gurra" tillför ju en dimension i spelet 
framåt framför allt. Han styr och ställer, säger 
Ulf Pettersson.

Hur ska ni slå Gunnilse?
– Det är en svår uppgift. De är betydligt 

bättre än vad tabellen visar. Jag 
tror att de har fått en reak-
tion efter äventyret i Svens-
ka Cupen. Nu kan de kon-
centrera sig på serien och blir 
säkert att räkna med. Vi vet 
att Niklas Elving är sugen 
på att göra livet surt för oss, 
så honom kommer vi ha extra 
koll på, svarar Ulf Petters-
son.

Ahlafors spioner har möj-
lighet att titta närmare på 
Gunnilse som tar emot Fäss-
berg på tisdagskvällen.

En noggrann kartläggning 
är nog att rekommendera!
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ÄLVÄNGENSÄLVÄNGENS CYKEL

EGEN
VERKSTAD

www.alvangenscykel.se
Öppettider: mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00

Kända märken Rätt priser!
- Tål att jämföras

12” Monark pojk/fl ick
Från 100 cm lång. Ord pris 1.195:-

VÅRT PRIS

995:-
16” Monark pojk/fl ick 
Från 110 cm lång ord pris 1.495:-

VÅRT PRIS

1.250:-

Barncyklar

20” Monark pojk/fl ick 
Från 120 cm lång
Ord pris 1.795:-

VÅRT PRIS

1.595:-

Vi har stängt 
22 maj och 5 juni

p.g.a. utbildning.
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www.hardesjobil.se
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Customanpassade 
golfklubbor
www.pinnhigh.se
tel. 0706-14 27 86

FOTBOLL
Div 2 V Götaland
Halmia – Ahlafors IF 2-2 (2-1)
Asmundtorp – Ahlafors IF 0-5 (0-2)

TEXT OCH BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Fyra av sex möjliga för AIFför AIF

Syndabocken blir poängräddare. AIF-målvakten, Andreas 
Skånberg, fick perfekt träff på nicken i slutsekunderna. Re-
turen från kollegan i Halmiamålet skickade Markus Hansson 
upp i taket.


