
YTTERBY. Det var 
toppen mot botten på 
Ytterns IP.

Serieledande Ytterby 
gjorde processen kort 
med Ahlafors.

Matchen var avgjord i 
halvlek.

Uppgiften att försöka ta 
poäng mot 
suveräna Yt-
terby visade 
sig för svår 
i fredags-
kväll. Ahla-
fors hängde 
inte med när 
hemmalaget 
accelererade direkt på av-
spark.

– De var snabba och när 
dessutom fick hål på oss tidigt 
blev det riktigt jobbigt, säger 
Christian Berndtsson som 
återigen fick förtroende på 
en kant.

– Det är kul att spela och 

formen blir allt bättre.
De gulsvarta hjältarna 

kunde i alla fall ta med sig att 
de höll jämna steg med serie-
ledarna i andra halvlek. 

– Ytterby är duktiga och 
leder rättvist serien. De var 
bättre på alla platser. Vi jäm-
nade ut spelet i andra halvlek, 
men 3-0 vänder man inte hur 

som helst, 
säger AIF-
tränaren Ulf 
Pettersson.
Gladare var 
t o n g å n g -
arna förra 
måndagen, 
då Ahlafors 

överraskande tvålade dit Ut-
sikten med 2-0 på Sjövallen, 
men det satt långt inne.

Precis som i vårmötet visade 
Utsikten upp ett snabbt och 
vägvinnande passningsspel. 
Hade det inte varit för stor-
spelande hemmamålvakten 
Andreas Skånberg kunde 

matchutgången blivit en helt 
annan. Skånberg var emeller-
tid omutlig denna afton och 
vägrade att släppa någon boll 
förbi sig.

Istället tog Ahlafors tillvara 
en möjlighet som dök upp i den 
78:e minuten. Karl Svensson 
höll sig framme på passning 
från Peter Antonsson och 
gjorde 1-0.

Efter hemmalagets led-
ningsmål beordrades full 
offensiv av Utsikten. Hemma-
laget stod emot trycket och när 
matchuret visade 88 minuter 
slog inhopparen Pontus Otter 
till. Pontus, som ersatte Chris-
tian Berntsson i den 77:e minu-
ten, var säkerheten själv när 
läget dök upp efter en snabb 
spelvändning signerad Peter 
Antonsson.

– Oerhört skönt att få sätta 
dit den och naturligtvis väldigt 
viktiga poäng, konstaterade 
Pontus direkt efter slutsigna-
len.

Pontus, är son till den le-
gendariske AIF-mittfältaren 
Thomas Otter som många 
anser är en av klubbens ab-
solut främste spelare genom 
tiderna. Således har den 17-
årige bolltalangen en del att 
brås på och fortsätter han sin 
positiva utveckling är han 
snart bofast i A-laget. Än så 
länge har han fått hålla till-
godo med ett par enstaka 

inhopp.
– En talang som verkligen 

har framtiden för sig, säger 
tränaren Ulf Pettersson.

Närmast väntar ett för ta-
bellen livsviktigt möte med 
Högaborg hemma på söna-
dag. Ahlafors vann vårens 
möte med 2-1, men var egent-
ligen helt utspelat i andra 
halvlek. Sedan står Gunnilse 
på tur innan Sjövallen gästas 

av jumbon, Asmundstorp.
– Nu är det bara segar 

som räknas, hälsar Ulf Pet-
tersson.
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Tre av sex möjliga mot topplagen

FOTBOLL
Div 2 v Götaland, 10 augusti
Ahlafors IF – Utsikten 2-0 (0-0)
Div 2 v Götaland 14 augusti
Ytterby IS – Ahlafors IF 3-0 (3-0)

Och nu har frälsaren anlänt
ALAFORS. Ahlafors IF 
har fyndat i Argentina.

Bara namnet Diego 
borgar för något spän-
nande.

Att han sedan har 
varit lagkamrat med 
Barcelonas Lionel 
Messi under ungdoms-
åren lovar också gott.

Det har varit tissel och tassel 
runt Ahlafors IF i sommar. 
Ryktena har sagt att klub-
ben undersöker möjlighe-
ten att förstärka anfallet med 
argentinare. Sent i lördags-
kväll var hemlighetsmakeriet 
över. Diego Rovira, 22, hade 
landat.

Affärsmannen, Mikael 
Östberg, med rötter i Ala-
fors har fortfarande ett hjärta 
som klappar för moderklub-
ben. Sedan länge har det fun-
nits en tanke om att försöka 

skapa ett utbyte mellan Ahla-
fors IF och en sydamerikansk 
fotbollsklubb. Plötsligt fich 
han nys om talangen, Diego 
Rovari, som var sugen på att 
prova på en ny fotbollskultur 
för att utvecklas.

– Hans agent pratade med 
Assyriska i Superettan, men 
när Mikael Östberg fick höra 
villkoren slog han en signal 
till mig och undrade hur in-
tresserat Ahlafors IF var. 
Svaret kan du nog lista ut 
själv, säger vännen Michael 
Lundgren. 

Klubbens enda åtgan-
de har varit att ordna med 
bostad, uppehälle och daglig 
sysselsättning. 

– Diego kommer att hjälpa 
till runt Sjövallen och dess-
utom vara ungdomssektio-
nen behjälplig, säger Thore 
Skånberg, ordförande i Ahla-
fors IF.

I söndags dök han upp för 
första gången på sin  nya hen-
maarena.

– Vilken fantastiskt vacker 
fotbollsplan. Jag hoppas få 
göra många mål här, säger 
Diego när lokaltidningen 
träffar honom.

Åtta mål
Diego spelar i Argentina på 
en nivå som motsvarar Supe-
rettan i Sverige. I fjol blev det 
åtta mål på 16 matcher.

– Jag är både målskytt och 
framspelare. Tekniken är det 
inget fel på, men hur långt det 
räcker i Sverige kan jag inte 
uttala mig om. Jag vet att ni 
springer mycket och spelar 
mer fysiskt än vi, så det blir 
en stor utmaning att anpassa 
sig här, säger Diego.

Kunskaperna om Sveri-
ge och Alafors är mycket be-
gränsade.

– Jag har läst lite på inter-
net, så jag vet i alla fall hur ta-
bellen ser ut, skrattar Diego.

Med tanke på att han i poj-
kåren spelade ihop med en 
viss Messi finns det all anled-
ning att ha förväntningar.

Messi
– Messi var redan då en jät-
tetalang som kunde göra helt 
otroliga saker med bollen. Att 
han tillhör världens absolut 
bästa idag förvånar mig inte 
en sekund.

Vad har du själv för 
mål?

– Jag vill fortsätta utvecklas 
som fotbollsspelare och då är 
det viktigt att byta miljö. Jag 
behöver prova på mer fysisk 
fotboll och därför valde jag 
Sverige, säger Diego som nu 
har en vecka på sig att över-
tyga ledarstaben om en plats 
i startelvan.

– Vi vet egentligen väldigt 
lite om honom som spelare, 
men helt klart har bara vet-
skapen om hans ankomst givit 
A-truppen en kick. Alla tycker 
det här är spännande och har 
vi tur är han den målskytt som 
vi har saknat, säger en hopp-
full Thore Skånberg.

Diego stannar i Ahlafors 
IF säsongen ut.

– Diego från Argentina kan vara målskytten AIF saknat

Välkommen till Alafors! Diego Rovari togs emot av bland 
andra Michael Lundgren vars kontakter med utlandet har 
bäddat för en annorlunda förstärkning.

WELCOME!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Nu väntar tre raka ödesmatcher

David Forsman är tillbaka i 
matchtröjan igen. Inhoppet i 
andra halvlek lovade gott.

Matchhjältar! Målvak-
ten Andreas Skånberg 
höll nollan medan 
Ponuts Otter och 
Kalle Svensson gjorde 
var sitt mål när Ahla-
fors besegrade Ut-
sikten.


