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Nu väntar nyckelmatch 
mot Skärhamn

Nu öppnar vi en av Sveriges 
fräschaste anläggning i Nol

Träna helt gratis fram till 
invigningsdagen

29/8
på alla LIFE anläggningar

NY   Ale/Nol , ( Folketshusvägen 1) Öppnar 29 augusti 2009
NY    Hisings Backa (Folkvisegatan 15) 

GBG Centrum,  031-15 70 75 (Odinsgatan 6)

Gårda, 031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås, 031-331 10 90 (Storås Industrig. 20)

Kortedala, 031-48 99 50  (Dagjämningsg. 1) 

Långedrag, 031-29 98 88 (Redeg. 1)

Lerum, 0302-516 15 (Göteborgsv. 3)

Åbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

*299:-
GULDKORT

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
min. 12 månader basavtal, ord 399:-/mån, Prisgaranti

* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

mån

249:-
Grupp-Styrke- Konditionsträning

min. 12 månaders basavtal , ord pris 379:-/mån, prisgaranti
* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

Silverkort
*mån

De 500 första som tecknar 
Guldmedlemskap på anläggningen 

får ett startpaket

From. den 9/3 kan du köpa ditt 
kort på anläggningen

Beställ  även ditt kort på vår hemsida

www.lifeclub.ser

Pree Sale butiken är bemannad:
Måndagar & Onsdagar 16.00 -19.00

Lördagar11.00 - 14.00
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Vägbeskrivning till 
 LIFE Pree Sale butik

  vid brandstationen

  börja ditt nya aktiva liv

Två 1-2-förluster för Ahlafors IF

ALAFORS. Ahlafors IF 
har inlett en lika bitter 
som bekant trend med 
uddamålsförluster.

1-2 mot Ytterby i 
derbyfesten på Sjöval-
len följdes upp med 1-2 
borta mot Utsikten.

Nu väntar en nyckel-
match mot Skärhamn 
– och gamle tränaren 
Peter Håkanssons 
mannar.

Folkfesten på Sjövallen mot se-
rieledande Ytterby lockade 346 
betalande. Trots förlusten gick 
många gulsvarta supportrar 
hem med stärkt självförtroen-
de. Efter att ha varit totalt ut-
spelat under 
den första 
halvtimmen 
kom Ahlafors 
IF tillbaka i 
andra halvlek. 
En tidig redu-
cering och ett nytt klassmål av 
Peter Antonsson inledde en 
kvitteringsjakt som kunde ha 
gett utdelning i sista sekunden 
då Christian Gunarson nådde 
högst i en luftduell.

– Skit, jag brukar inte missa 
sådana lägen, suckade AIF:s di-
rigent.

I fredags väntade svårspe-
lade Utsikten borta på Rudda-
lens konstgräsmatta. I avsak-

nad av Johnny Stenström, 
Peter Kihlgren och Christian 
Gunarson valde lagledningen 
en 4-5-1-uppställning i hopp 
om att försöka krympa ytorna 
på mitten för det spelskickliga 
hemmalaget. Det lyckades inte 
alls under den första halvleken. 
Utsikten var klassen bättre och 
faktum är att 2-0 var smick-
rande siffror för AIF.

– Vi gör vår sämsta halvlek 
för året, konstaterade Ahlafors 
tränarduo, Ulf Pettersson/
Thomas Hvenfelt.

Gästerna skapade bara en 
målchans under den första 
akten, men den kunde å andra 
sidan resulterat i ett gulsvart 
ledningsmål. Peter Antons-
son höll sig framme i den 14:e 

minuten, men 
fick ingen 
träff på bollen 
när han skulle 
styra in 0-
1. Istället 
fick ”Kiken” 

utdelning i anfallet efter. 
Rikard Nylanders tillbaka-
nick till målvakten Andreas 
Skånberg blev på tok för  lös 
och det utnyttjade Andreas 
Hagman, som enkelt kunde 
lobba in 1-0.

Utsikten radade upp chan-
ser och 2-0 kom fullt logiskt 
efter halvtimmen spelad. 
Marcus Björk avslutade ett 
vackert vänsteranfall och chip-

pade bollen förbi en maktlös 
AIF-målvakt.

En uppsträckning i paus, ett 
offensivare tänk och två tidiga 
byten i den andra halvleken 
kom att förändra matchbil-
den på ett regnigt och blåsigt 
Ruddalen. Andres Colombo 
och Johan Elving fick ge 
plats för Nemanja Stanisic 
respektive Christian Bernts-
son. ”Nemo” tog plats bredvid 
Daniel Olsson i anfallet och 
Berntsson tog plats centralt 
på mittfältet i en offensiv roll. 
Taktiska omdisponeringar som 
fick fart på AIF.

– Killarna visar en väldigt 
bra moral i den andra halvle-
ken, förklarade Ulf Pettersson 
efter slutsignalen.

Tyvärr var det bara ett 
fåtal minuter kvar när Peter 
Antonsson reducerade till 2-1. 
Utsikten lyckades reda ut stor-
men och sett över 90 minuter 
var hemmavinsten inget att 
säga om.

– Vi tar med oss vår andra 
halvlek som vi vinner med 1-0, 
sade Pettersson.

På torsdag väntar en mycket 
viktig match för Ahlafors då 
nästjumbon Skärhamn gästar 
Sjövallen. Ö-laget som i år 
drillas av förre AIF-tränaren 
Peter Håkansson. Är släkten 
värst, månne?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
JONAS ANDERSSON

Peter Antonsson är i praktslag och målar för tillfället i varje match. I veckan nätade han mot 
Ytterby i derbyt och i bortamatchen mot Utsikten, men tyvärr räckte inte målen till poäng.
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FOTBOLL
Division 2 västra Götaland
Utsikten – Ahlafors IF 2-1 (2-0)
Ahlafors IF – Ytterby IS 1-2 (0-1)

...och även damerna föll mot Ytterby
ALAFORS. Precis som 
herrarna föll Ahla-
fors IF:s damer mot 
Ytterby.

Topplaget vann rätt-
vist lördagens kamp på 
Sjövallen.

Efter halva säsongen 
är AIF nöjda med 
spelet, men inte resul-
taten.

Topplaget tog kommandot 
mot Ahlafors och gjorde 1-
0 efter en kvart. 25 minuter 
in i matchen frilägesutvisades 
mittbacken, Cecilia Gus-
tafsson, vilket blev en injek-
tion – för hemmalaget!

– Istället för att hänga med 
huvudet tog vi tag i spelet och 

bestämde oss för att greja det 
ändå. Utvisningen var inget 
att säga om, säger AIF-trä-
naren, Tommy Axelsson. 

Efter pausvilan fortsat-
te hemmalaget att pressa 
serieledarna och Caroline 
Karlssons kvittering var helt 
logisk.

– Tjejer-
na spelade su-
veränt och vi 
hade bland 
annat två fril-
ägen där vi kunde ha tagit 
ledningen, men tyvärr sakna-
de vi skärpan, berättar Axels-
son som fick se gästande Yt-
terby förvalta en frispark på 
bästa sätt en kvart före slut-
signalen.

Bortalagets ledningsmål 
satte ny fart på hemmalaget, 
men som så ofta i fotboll be-
lönas försvarande laget med 
en kontring och 3-1.

– Det känns väldigt bittert 
att vi spelar så bra mot topp-
lagen och ändå inte når hela 

vägen. Spel-
mässigt är vi 
nöjda, men 
självklart inte 
om vi tittar 
på resulta-

ten. Fortsätter vi bara så här 
vågar vi lova en  rolig höst, av-
slutar Tommy Axelsson som 
öste beröm över sina spelare 
och särskilt målvakten Ann-
Sofie Johannesson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
Division 2 västra Götaland
Ahlafors IF – Ytterby IS 1-3 (0-1)


