
2009  |   vecka 36  |   nummer 30  |   alekuriren 17SPORT

FOTBOLL
Division 2 västra Götaland
Gunnilse IS – Ahlafors IF 2-1 (1-1)
Mål AIF: Diego Rovari. Matchens 
kurrar: Andreas Skånberg 3, Diego 
Rovari 2, David Forsman 1.

Ytterby 17 35 40
Jonsered 17 18 34
Ramlösa Södra 17 15 32
Utsikten 17 18 31
Halmia 17 15 30
Varberg 17 5 27
Gunnilse 17 18 26
Högaborg 17 10 25
Skärhamn 17 -4 19
Ahlafors 17 -9 17
Fässberg 17 -8 16
Asmundstorp 17 -111 0

Division 2 Nv Götaland damer
Vallen – Skepplanda BTK 2-1 (2-1)
Mål SBTK: Jennifer Thiel. Matchens 
kurrar: Catrine Aronsson 3, Mikaela 
Larsson 2, Erika Andersson 1.

Rössö 14 31 35
Jitex DFF 14 10 27
Byttorp 14 12 25
Sandarna 14 14 24
Vallen 14 -10 21
Skepplanda 14 5 17
Torslanda 13 -4 14
Nittorp 13 -9 14
Lerum 14 -21 8
Holmalund 14 -28 8

Division 1 Västra
1. Kils MK MC  37
2. Älvbygdens MK  31
3. Hallsbergs MK 24
4. MC Alingsås 21
5. Falköpings MK 20
6. Tibro MK  18
7. Varbergs MK 17

Kommentar: En deltävling återstår 
och den avgörs på Paradisbanan 
i Älvängen söndagen den 13 sep-
tember.

NoldagenNoldagen
på Nolängen 5 september

MatcherMatcher
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Café • Fiskdamm 
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HJÄLLBO. Ett utspelat 
Ahlafors IF såg ut att 
kämpa till sig en pinne.

Då pekade domaren 
på straffpunkten i 93:e 
spelminuten.

Beslutet avgjorde 
matchen till Gunnilses 
fördel.

– Det är bedrövligt att inte 
spelarna får avgöra matchens 
utgång. Istället är det doma-
ren som med sitt beslut be-
stämmer poängfördelningen. 
Hans bedömning kan dessut-
om avgöra vårt öde i serien, 
suckade AIF-tränaren Ulf 
Pettersson.

Allt eftersnack kom att 
handla om Markus Hans-
sons klockrena brytning i 
matchens sista sekunder.

– Han träffar bollen först 
och gubben sen, ansåg Pet-
tersson.

Andreas Skånberg som 
gjorde sitt livs bästa match 
i AIF-målet var av en annan 
åsikt.

– Jag hör hur han träffar 
foten, så visst är det straff. Jag 
tycker ändå att det måste vara 
ännu mer solklart och ett tuf-
fare övergrepp för att doma-
ren ska blåsa straff på över-
tid.

Den uppfattningen delades 
nog av de flesta. Lika överens 
var man om att Gunnilse med 
undantag för en kort period i 
första halvlek spelade ut Ahla-
fors efter noter. Den vatten-
tunga planen gjorde drabb-

ningen extra svår. Gunnil-
se lyckades ändå få igång ett 
vägvinnande passningsspel 
med bollsläpp i högt tempo. 
Det enda hindret mot seger 
var länge den gulsvarta kee-
pern, Andreas Skånberg.

– Det var några svettiga 
räddningar, men det hjälpte 
ju inte, sa han efteråt.

Åt hem-
malagets led-
ningsmål i den 
18:e minu-
ten fanns det 
inget att göra. 
Ett inlägg mot 
straffpunkten möttes med en 
klockren volley av Daniel 
Fernandes Pereira.

En knapp kvart senare kom 
Ahlafors till sitt första avslut 
på mål. Mattias Skånberg 
hittade argentinaren Diego 
Roviras skalle med ett per-
fekt inlägg.

– Det var skönt att få göra 
mål, men tyvärr så skapade vi 
inte så mycket mer. Jag kan 
bättre, menade målskytten 
som för första gången fick 
prova på att spela fotboll i 
regn.

– Det var speciellt att 
bollen inte studsade…

Flera Ahlaforsspelare såg 
tidigt trötta ut. Det var tungt 
att spela i hällregn, men några 
byten gjordes inte trots att 
flera spelare underprestera-
de. Först i 70:e spelminuten 
kom Peter Antonsson in, 
som petats för första gången 
i år.

– Vi testade lite nytt och 
det fanns en idé med varför vi 
ställde upp som vi gjorde. Jag 
håller med om att Peter såg 
riktigt pigg ut när han kom in. 
Vi behöver få igång alla spe-
lare om vi ska reda ut det här, 
menar Ulf Pettersson.

I Jonathan Henriks-
sons frånvaro (avstängd) bar 
Michel Berndtsson-Gon-
zales lagkaptensbindeln.

– Jag tycker vi visar stort 
hjärta och kämpar in i det 
sista, sen slutar det ändå som 
det gör. Inte mycket att göra 
åt, sa lagkaptenen.

Ahlafors IF kom till spel 

utan Christian Gunarson 
som kände av baksidan låret 
på uppvärmningen. Sedan ti-
digare finns Peter Kihlgren 
och Nemo Stanisic på ska-
delistan. Den sistnämnde bör 
dock snart vara klar för spel.

Upplösningen av division 
två västra Götaland ser ut att 
bli högdramatisk. Ahlafors 
IF spelar definitivt en av hu-
vudrollerna. Skärhamn med 
tidigare AIF-tränaren, Peter 
Håkansson, spelar en andra 
och Fässberg en tredje. Tuf-
fast spelprogram har Skär-
hamn. Både AIF och Fäss-
berg har till exempel super-

jumbon Asmundstorp kvar.  
Till Skärhamns fördel finns 
att Fässberg och Ahlafors 
möts den 19 september.

– Den matchen kommer 
att bli väldigt avgörande, 
men nu ska vi först ta oss 
an Asmundstorp på söndag. 
Det får vi göra utan Markus 
Hansson som fick sin tredje 
varning i samband med straff-
sparken, säger Ulf Petters-
son.

AIF straffat
– Domaren avgjorde för 
Gunnilse på övertid

ALAFORS. Ahlaforsträ-
naren, Ulf Pettersson, 
har inte haft anledning 
att le på sistone.

I onsdags log han sitt 
allra bredaste leende.

Ahlafors IF:s mångår-
ige lagkapten, Mathias 
Skånberg, hade precis 
bekräftat att han gör 
comeback.

– Det går inte att beskriva i 
ord vad det här betyder. Hela 
truppen lyfter med en sådan 
karaktärsspelare. Hans egen-

skaper vid sidan av plan är 
ovärderliga och precis vad 
vi behöver nu för att vända 
trenden, säger Ulf Pettersson 
efter onsdagsträningen.

Huvudpersonen själv var 
som vanligt ödmjuk när han 
mötte pressuppbådet.

– Jag har kommit överens 
med klubben om att göra mig 
redo för spel. Överenskom-
melsen gäller säsongen ut, 
säger Mathias Skånberg, 31.

Den forne lagkaptenen 
spelade samtliga 90 minuter 
mot Gunnilse och av hans 

frånvaro från fotbollen märk-
tes ingenting.

– Spelbilden ändrades när 
han gick in stenhårt i en duell 
och tog ett gult kort. Efter det 
vaknade alla. Han kommer 
att bli ovärderlig i slutet på 
säsongen, lovar Ulf Petters-
son.

Mattias Skånberg tror att 
AIF kan rädda kontraktet.

– Absolut! Det finns 
mycket kvalité i det här laget 
och vi har många poäng kvar 
att kriga om.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kaptenen är tillbaka – Mattias Skånberg gjogjorde comebackrde comeback

Mattias Skånberg gjorde ef-
terlängtad comeback i Ahla-
fors IF.

Hoppet. DIego Rovira gjorde sitt fjärde mål i Ahlaforströjan, men det första i A-laget. Argen-
tinaren gjorde en bra insats trots att det var första gången han spelade i regn...
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FOTBOLL
Div 2 v Götaland, 28 augusti
Gunnilse IS Ahlafors IF 2-1 (1-1)
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