
SKÄRHAMN. Tillfällighe-
ter avgjorde det viktiga 
mötet mellan Skär-
hamns IK och Ahla-
fors IF.

När dessutom bot-
tenkollegorna tog 
poäng i helgen har AIF 
vid denna tidnings 
pressläggning plötsligt 
hamnat under strecket.

Division två kontrak-
tet börjar hänga riktigt 
löst.

Det blev ingen revansch för 
vårförlusten (0-3) på Sjöval-
len. Ahlafors föll även på bort-
aplan. Skärhamns IK visade 
en hetare vilja, ett rakare 
spel och en större rutin. Om 
något lag skulle vinna var po-
ängfördelningen inte orättvis 
i slutändan. Krysset i halvlek 
var emellertid inte mycket 
att säga om. Ahlafors hade 
en blixtrande inledning med 
två frilägen, men med samma 
dåliga utdelning som tidiga-
re i år. Hemmalaget tog över 
initiativet successivt och när 
andra halvlek startade var 
de bildligt talat ensamma på 
Dan Lindberg Bygg Arena.

Tillfälligheter
Det blev ändå tillfälligheter 
som avgjorde matchen. I 75:e 
spelminuten tog domaren en 
sen frispark 
på nyinbyt-
te Christi-
an Gunar-
son. Skär-
hamn slog 
den snabbt 
och plötsligt 
kunde Tobias Löfgren, även 
han precis inkommen, skalla 
in 1-0 vid främre stolpen.

Målet väckte Ahlafors som 
äntligen skapade visst tryck 
mot Skärhamnskassen. Lag-
kapten Jonathan Henriks-
son blev fasthållen och ner-
riven, om ändå något lätt, 
i straffområdet. Sparken 

från elva meter förvaltade 
Michel Berntsson-Gonza-
les på bästa sätt. Kvittering-
en kändes som en rejäl ener-
gikick för gästerna och som 

en dolk för 
hemmala-
get. Det gul-
svarta tryck-
et ökade 
och med hu-
vudspelets 
konung, 

"Gurra" farlig
Christian Gunarson, i laget 
blev det plötsligt också rik-
tigt farligt. I en tilltrasslad 
situation nickas bollen fram 
till Peter Antonsson som 
från nära håll sätter 2-1 – men 
domaren blåste offside.

– Svårt att se från vår sida, 

men helt klart är det här mat-
chen avgörs, säger AIF-träna-
ren Ulf Pettersson.

I nästa anfall blixtrar istäl-
let Skärhamns IK till i en sista 
kraftsamling och 2-1 åtta mi-
nuter före slutsignalen var en 
tung pärla.

– Det var några avgöran-
de sekvenser under ett fåtal 
minuter. Mina killar visade 
prov på kyla och rutin, då de 
snabbt ställde om efter deras 
offsidemål, säger Skärhamns 
IK:s tränare Peter Håkans-
son som så sent som i fjol 
ledde Ahlafors IF.

– Självklart mycket speci-
ellt att möta en gammal ar-
betsgivare och det har ju 
slutat väl hittills.

Det är bara att instämma. 
Skärhamns IK har gjort 6-1 
på AIF, men siffrorna speglar 
inte mötena enligt Ulf Pet-
tersson.

Inte så överlägsna
– Så överlägsna har de inte 
varit. Kvällens match kunde 
lika gärna vi ha vunnit. På 
Sjövallen däremot var de be-
tydligt bättre än oss.

Efter ledningsmålet för 
hemmalaget anföll gästan-
de Ahlafors med allt de hade. 
Även målvakten, Andre-
as Skånberg, deltog i of-
fensiven. Det ville sig tyvärr 
inte bättre än att Skärhamn 
snodde åt sig bollen och kon-
trade in 3-1 i tom kasse.

Resultatet innebär att 
Ahlafors nu är indraget i bot-
tenstriden på riktigt allvar. 
Fässberg gjorde nämligen 
det som gulsvart inte klara-
de av – bortabesegrade Skär-
hamn i helgen. Högaborg 
slog samtidigt Gunnilse. Det 
gör att AIF nu parkerar som 
näst sista lag i tabellen.

Det är inte bara det pri-
kära tabelläget som bekym-
rar lagledningen. I matchen 

mot Skärhamn tvingades man 
ställa upp helt utan naturli-
ga yttermittfältare. Christi-
an Berndtsson och Johnny 
Stenström fick ersätta sjuk-
anmälda Andres Colom-
bo och Sebastian Hällbäck. 
Saknades gjorde också Peter 
Kihlgren som har spelat 
samtliga matcher i år. Johan 
Elving har lämnat klubben 
för spel i division sex (!) och 
FC Ale. Daniel Olsson har 
ingen sett efter sommaren.

Michel tillbaka
– Vi har fått tillbaka Michel 
Berntsson-Gonzales på 
mitten, men han har en bit 
kvar till sitt rätta jag. Christi-
an Gunarson har också tränat 
sparsamt av olika skäl. Att vi 
inte kunde behålla Johan 
Elving i klubben känns tungt 
just nu, eftersom han är an-
vändbar på flera positioner, 
suckar Ulf Pettersson.

Nu väntar svåra utmaning-
ar med Utsikten hemma (se 
resultat på alekuriren.se) på 
måndag och Ytterby borta 
på fredag.

– Vi är täta bakåt, men 
måste hitta ett sätt att få igång 
anfallsspelet. Våra forwards 
blir för ensamma, konstate-
rar Pettersson.

Det stora hoppet borde stå 
till C-lagets ankare, tidigare 
lagkaptenen Mattias Skån-
berg. En comeback från 
hans sida tillsammans med 
Michel Berntsson-Gonzales 
och Christian Gunarson på 
mittfältet skulle kunna bli en 
ny gyllene triangel.

Mindre attraktivt
Ett annat mindre attraktivt 
alternativ är att nöja sig med 
0-0 mot lagen som på papp-
ret är svåra att slå. Spelför-
störande verksamhet, riktig 
så kallad "grisfotboll", kan ge 
nödvändiga poäng även mot 

topplagen. Det lär nämligen 
bli en strid på kniven och då 
är varje vunnen poäng att be-
teckna som seger.
Noterbart i sammanhang-
et är också att AIF har 
Asmundstorp kvar att möta. 
Om det finns givna poäng i 
fotboll så borde det vara mot 
jumbon som fortfarande står 
på noll poäng.
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Torsd 13 aug kl 19.00
Älvevi

Älvängen – Bergsjö

Fred 14 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – Sjövik

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
Division 2 Nordvästra Götaland
Skepplanda –Rössö 1-2 (0-1)
Mål SBTK: Amanda Errind. Matchens 
kurrar: Maria Madsen 3, Lotta Hil-
lebjer 2, Catrine Aronsson 1.

Division 2 Västra Götaland
Skärhamn – Ahlafors IF 3-1 (0-0)
Mål AIF: Michel Berntsson-Gonzales. 
Matchens kurrar: Andreas Skånberg 
3, Markus Hansson 2, Tobias Hans-
son 1.

Ytterby 14 28 31
Utsikten 13 20 28
Ramlösa 14 16 28
Halmia 13 15 25
Jonsered 13 14 25
Varberg 14 2 20
Gunnilse 14 5 19
Skärhamn 14 0 18
Högaborg 14 0 16
Fässberg 14 -3 16
Ahlafors 13 -3 14
Asmundstorp 14 -94 0

Division 3 NV Götaland
IK Kongahälla – Lilla Edets IF 1-0

Division 6 Trollhättan
Fc Ale - Stora Mellby 3-3

Prekärt läge för Ahlafors
– Skärhamn snuvade återigen Ahlafors på poängen

FOTBOLL
Div 2 V Götaland, 3 augusti
Skärhamn – Ahlafors IF 3-1 (0-0)

TEXT OCH BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Golfkrogen
Backa Säteri
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Öppet: Mån 9-17, tis-ons 9-20, 
tors 9-17, fre-lör 9-21, sön 9-19
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Säteriets Burgare 

inkl. 1 glas vin/öl/läsk

129:-
(Gäller fre-sön 14-16/8)

0737-22 58 80
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Kalle Svensson gjorde sin första match i startelvan för säsongen. Han var pigg i inledningen, missade dessvärre ett gyllene 
tillfälle att bara efter några minuter ge Ahlafors ledningen.


