
ALAFORS. Ett haltande 
spel utan energi och 
spets.

Det mesta var natt-
svart för gulsvarta 
Ahlafors IF i den vik-
tiga drabbningen med 
Högaborg.

– En total kollaps på 
alla positioner. Vi har 
en del att prata om, 
konstaterade spelmo-
torn, Michel Berntson-
Gonzales.

Högaborg lämnade åtminsto-
ne tillfälligt striden om ned-
flyttningsplatserna i serien. 
Med löpvilliga spelare, en 
tydlig spelidé och en "vägra-
förlora-inställning" körde de 
över Ahlafors IF redan efter 
en halvlek. Paussiffrorna 3-0 
kunde till och med ha varit 
större.

Publiken 
väntade sig 
stora föränd-
ringar i hem-
malaget inför 
andra halvlek, 
men genomklappningen och 
den urusla första halvan av 
matchen var inte tillräckligt 
för att få motivera byten.

– Vi ville ge dem chan-
sen med ett annat spel, där 
tanken var att Peter Antons-
son skulle komma längre upp 
i planen för att vinna fler an-

drabollar, kommenterade 
AIF-tränaren Ulf Petters-
son beslutet till de utebliv-
na bytena.

Någon förändring i det 
lamslagna hemmalaget syntes 

dock inte. 
Efter 20 mi-
nuter byttes 
mittbacken 
David Fors-
man in och 
vänsterback-

en Jonny Stenström. Krea-
tivt och konstruktivt? En lös-
ning på måltorkan?

– Vi ville få upp Markus 
Hansson på mittfältet och 
satte därför in David istället. 
Att gå ner på en trebacks-
linje var inte aktuellt, efter-
som vi hade svårt att stå emot 

med fyra försvarare, förklara-
de Ulf Pettersson.

Strax efter bytena punkte-
rade gästerna matchen med 
att sätta 4-0 på straff. 5-0 
kom minuten senare. Tobias 
Hansson lyfte sedan ele-
gant in reduceringen 1-5, då 

Högaborgsmålvakten var ute 
och seglade. Efter matchen 
hängde huvudena tungt på 
hemmaspelarna.

– Vi började bra första 
tjugo, men efter 0-1 tappade 
vi allt. Det kändes helt tomt 
på mitten. Vi fick aldrig tag i 
bollen, utan sprang mest runt 
som yra höns. Har du ingen 

bollkontakt får du heller 
ingen energi. Mest bekym-
mersamt tycker jag ändå är att 
ingen blev förbannad. Det var 
helt tyst, konstaterade Michel 
Berntson-Gonzales.

Bäst i hemmalaget var iro-
niskt nog målvakten, Andre-
as Skånberg, som trots fem 
insläppta mål fick ta emot 

priset som matchens hem-
malirare.

Tobias Hansson och Jo-
natan Henriksson varnades 
och missar fredagens borta-
match mot Gunnilse.
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Shito Ryu Karate

Uppgivet i Ahlafors efter 
storförlusten. Michel Bernt-
son-Gonzales deppar med 
Andres Colombo på bänken.

En svidande förlust. Ahlafors IF föll tungt hemma mot Högaborg med hela 1-5. Det gjorde ont även för en tuffing som Chris-
tian Gunarson.           Foto: Allan Karlsson

Argentinaren, Diego Rovira, får vänta på A-lagsdebuten. I söndags var han inte ens med i 
truppen.

Ingen Diego mot Högaborg
ALAFORS. Många förväntade sig att 
få se Ahlafors IF:s senaste värvning, 
Diego Rovari från Argentina, på plan.

Han stod istället på läktarplats.
– Vi vill se honom i ytterligare en 

B-lagsmatch, säger tränaren Ulf 
Pettersson.

Han kallas för frälsaren från Sydamerika och 
Diego Rovari, 22, visade redan efter 18 minu-
ter i B-laget att han kan konsten att göra mål. 
1-0 mot Lindome satt hur säkert som helst.

– Han gör en klart godkänd match och vi 
ser att han har kvalitéer, men han har bara varit 
här en knapp vecka ännu. Ett par träningspass 
till och en B-lagsmatch på tisdag så kanske han 
är mogen att vara med i truppen mot Gunnil-

se. Vi får se, svarar Ulf Pettersson på frågan 
varför nyförvärvet placerats i publiken.

Beskriv Diego Rovira?
– Han har fin teknik och en bra bollbehand-
ling. Just nu spelar han väldigt enkelt för att 
inte göra bort sig. Vi vill att han ska spela 
sitt eget spel. Vi behöver någon som bryter 
mönstret och gör det lilla extra, säger Ulf Pet-
tersson.

Kanske får vi se det på fredag? Med tanke 
på vad anfal-
let visade upp 
mot Höga-
borg måste en 
ny giv vara 
självklar.

FOTBOLL
Div 2 V Götaland, 23 augusti
Ahlafors IF – Högaborg 1-5 (0-3)
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