
ALAFORS. Det blev en 
taktikens triumf på 
Sjövallen.

Ett defensivt mycket 
disciplinerat hemmalag 
tog udden ur Gunnilse.

Peter Antonssons 
kanon före paus gav 
Ahlafors IF tre sköna 
poäng.

Gästande Gunnilse var kart-
lagda i minsta detalj. AIF-
tränaren, Thomas Hven-
felts, genomgång före match 
stämde på 
alla punkter. 
H e m m a -
laget ställ-
de upp med 
en ovanligt 
grund ut-
g å n g s p o -
sition. Göteborgarna hade 
tidigt en gulsvart köttmur 
framför sig.

– Hvenfelt ska ha all heder 
för sitt taktiska upplägg och 
sättet som killarna sedan utför 
matchen på är beundransvärt. 
90 minuters disciplin, konsta-
terar AIF:s huvudtränare, Ulf 
Pettersson.

Omutliga
Gunnilse var ofta omringade 
av gulsvarta spelare. I straff-
området var mittbacksduon 
Markus Hansson och Jo-

nathan Henriksson omut-
lig. Faktum är att hemma-
keepern, Andreas Skån-
berg, bara behövde göra ett 
fåtal kvalificerade räddning-
ar. Resten av gästernas an-
stormning avväpnades innan 
det blev till en målchans.

Jobbade som ett lag
– Vi jobbade som ett lag, alla 
var medvetna om sin uppgift 
och när ”Jonte” och ”Mackan” 
får styra försvarsspelet är vi 
väldigt svåra att få hål på. I 
dagsläget har jag svårt att 

se en mitt-
back i divi-
sion två som 
är lika bra 
som Markus 
Hansson. 
Han är feno-
menal, be-

römmer Ulf Pettersson.
Matchens prestation sva-

rade annars den flinke anfal-
laren Peter Antonsson för. 
Efter 25 minuter fick han tag 
på bollen till vänster på of-
fensiv planhalva. Accelere-
rade och drog sig inåt. Hela 
bänken skrek skjut! Peter An-
tonsson laddade bössan och 
fick sitt livs träff. Bollen bor-
rade upp sig i krysset från 30 
meter.

– Det var länge sedan jag 
såg ett så vackert mål på Sjö-
vallen. Helt sagolikt. Peter 

och Nemanja Stanisic job-
bade stenhårt, särskilt defen-
sivt, men hade kanske inte sin 
roligaste match för året, be-
rättar Ulf Pettersson.

Ahlafors vädjade om straff-
spark när Christian Gunar-
son trycktes ner, men doma-

ren friade.
– Det var nog korrekt, ef-

tersom han också friade i vårt 
straffområde. Vi kanske skulle 
ha haft varsin, menar Petters-
son som på lördag beger sig 
till Henke Larssons moder-
klubb, Högaborg.

Därefter väntar Ytterby i 
ett möte av derbykaraktär.

– Alltid speciellt att möta 
Ytterby och de verkar ju 
vara i fin form, men det är vi 
också.

Ahlafors bytte in Daniel 
Olsson, Johan Elving och 

Henrik Andersson i andra 
halvlek.
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Taktikens triumf på Sjövallen

Seriens bästa mittbacksuppsättning? Markus Hansson och lagkapten, Jonathan Henriksson är omutliga innanför eget straff-
område. Årets tredje nolla var ett faktum i fredags.

FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, 22/5
Ahlafors – Gunnilse 1-0 (1-0)
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