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GRATIS HYRKART!
Bohus Racing Club i Ale Kommun bjuder in till en prova-på-lördag 

4 juli kl 11-15 på Ale Ring i Nödinge 
Kl 10-11 Klubbuppvisning tävlingskartar • Kl 15-16 Prova-på tävlingskart 7-9 år

Vill ni veta mer om klubben?
www.bohusracing.com

Plattmatch av Ahlafors IF

Peter Håkansson trivs på Sjövallen, även när han represen-
terar gästande laget. Skärhamns IK tog också alla poäng.

"Alltid kul att spela på Sjövallen"
ALAFORS. Efter fyra 
raka förluster var bot-
tenlaget, Skärhamns 
IK, tvingat att vinna.

Det var en måste-
match för laget – och 
tidigare Ahlaforsträna-
ren, Peter Håkansson.

– En förlust hade 
varit förödande. Nu är 
vi med igen, säger han.

Sjövallen har en speciell plats 
i Peter Håkanssons fotbolls-
liv. Här har han varit aktiv 
både som spelare och trä-
nare. Ahlafors IF är moder-
klubben.

– Jag har alltid tyckt att det 
är kul att spela på Sjövallen, 

säger Håkansson och myser 
efter slutsignalen.

Nu var han här med det 
gästande laget för att möta 
den tidigare arbetsgivaren.

– Speciellt, men också väl-
digt utmanande. Vi visste att 
den här matchen vinner det 
laget som vill vinna den mest. 
Vi tittade på vårt klubbmärke 
innan avspark och bestämde 
oss för att försvara våra färger 
in i det sista om så skulle be-
hövas. Jag sa att jag inte bryr 
mig hur vi vinner, bara vi gör 
det, berättar Håkansson.

Skärhamns mediokra re-
sultat är en gåta för många. 
Laget ligger näst sist med 
bara tre segrar och spelade 

så sent som förra året i divi-
sion ett.

– Många av spelarna trodde 
nog att det skulle gå lättare än 
vad det har gjort. Nu måste vi 
kriga för poängen och tar vi 
Asmundstorp i två raka mat-
cher är vi plötsligt med igen, 
resonerar Håkansson.

Matchen och segern över 
Ahlafors IF var solklar och 
kunde blivit ännu större.

– Andreas Skånberg gör 
några fantastiska räddning-
ar och hade det inte varit för 
honom så kunde vi ha vunnit 
med 5 eller 6-0. Det låg när-
mare till hands än att Ahlafors 
skulle ha spräckt vår nolla, 
anser Håkansson.

Han följer sitt Ahlafors na-
turligtvis och har bra koll på 
vad som händer.

– Nu har de Varberg i två 
matcher. Det gick ju bra i fjol 
mot dem och situationen är 
ju ungefär densamma i år. Vi 
får hoppas att det kan bli lite 
poäng där, men de har lite att 
prata om och framför allt att 
jobba med. Det har vi också 
och det lär med stor sannolik-
het bli en rafflande fotbolls-
höst, avslutar Peter Håkans-
son.

PER-ANDER 
KLÖVERSJÖ

– Otäck trend som måste brytas
ALAFORS. Skärhamns 
IK hade inte vunnit en 
bortamatch sedan 27 
augusti – 2007.

I torsdags bröt de 
trenden.

Nu behöver Ahlafors 
IF också ett trendbrott 
omgående.

1-2, 1-2 och nu även 0-3 
hemma mot Skärhamns IK. 
Sjövallens gulsvarta A-lag har 
det riktigt tungt just nu.

– Vi är riktigt dåliga alli-
hop. De var inte bättre än oss 
rent fotbollsmässigt, men de 
hade viljan och tog jobbet. Vi 
stod mest och tittade på, kon-
staterar Ulf Pettersson.

Ahlafors tränare fick ingen 
rolig midsommar.

– Usch, det blev två jord-

gubbar. Även matlusten på-
verkas efter en sådan platt-
match. Jag förstår att delar 
av publiken gick hem i halv-
lek. Vi var bedrövligt dåliga, 
erkänner Pettersson.

Daniel 
Olsson, 
hemmala-
gets viktiga 
anfallare hit-
tade inga ur-
säkter heller.

– Det är bara upp till oss. 
Inställningen var lika med 
noll och då vinner man inga 
matcher. Nu måste vi visa att 
vi kan vända på det här. Mat-
cherna mot Varberg blir väl-
digt viktiga, säger Olsson som 
inte riktigt vet varför gnistan 
saknades.

På tisdag väntar Varberg 

BOIS borta och på söndag 
vänder serien.

– Vi vände en negativ trend 
förra året borta mot Varberg. 
Gärna en repris och sedan tror 
jag det blir ett revanschsu-

get AIF som 
springer ut 
på Sjövallen 
på söndag. 
Killarna 
skämdes i 
torsdags. Nu 

har de fått snacka igenom si-
tuationen. Det brukar betyda 
nytändning, säger Ulf Pet-
tersson som egentligen bara 
var nöjd med målvakten An-
dreas Skånberg.

PER-ANDER 
KLÖVERSJÖ

Ahlafors IF:s formsvacka håller i sig. Hemma mot Skärhamns IK skapade laget nästan inte 
en enda riktigt het målchans. Frustrerande för anfallarna Daniel Olsson och Nemo Stanisic.

FOTBOLL
Division 2 väntra Götaland, 18/6
Ahlafors – Skärhamns IK 0-3 (0-1)

AIF:s fd tränare, Peter Håkansson, vann måstematchen
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