
ALAFORS. Den suve-
räne tabelljumbon, 
Asmundtorp, hade som 
väntat inget att hämta 
på Sjövallen.

Ett blekt Ahlafors IF 
gjorde vad som behöv-
des, men inte mer.

Med tre poäng kunde 
gulsvart äntligen lämna 
kvalplatsen.

Skåningarna har bara lyck-
ats göra åtta mål på hela sä-
songen. Ahlafors är nästsämst 
med 23 gjorda på 18 omgång-
ar. Därför var det kanske inte 
så konstigt att det länge var 
målsnålt på Sjövallen. Först 
i den första halvlekens sista 
minut kunde Tobias Hans-
son göra det förlösande led-
ningsmålet.

– Det var väldigt viktigt att 
vi fick hål på dem före vilan. 
Vår matchinledningen var 
bra, men när vi inte fick in 
bollen började nervositeten 
sprida sig. Vi släppte en del 
kontringar och det pratade 
vi om i halvlek. Målet var en 
lättnad, konstaterar AIF-trä-
naren, Thomas Hvenfeldt. 

Efter paus kunde Ahlafors 
spela mer avslappnat och 
Christian Gunarson skick-
ade ganska omgående in 2-0 
efter hörna. Det var defini-
tivt aldrig någon fara på taket. 
Unga Asmundtorp försökte, 
men förmår inte att prestera 
vad som krävs i division två.

– Svårigheten är att när de 
är så dåliga får vi mer tid än 
normalt att fundera på. Det 
gör att man tar fel beslut. Du 
hinner tänka för mycket. Vi 
gör ingen höjdarmatch, men 
vi vann och det var bara po-
ängen som räknades idag, sa 
Michel Berntson-Gonzales 
som bekräftade att planen var 
mycket tungsprungen.

Den 177 personer stora 
publiken hade självfallet för-
väntat sig en målorgie. Det 
pressade hemmalaget var 
mer intresserat av att bärga 

poängen och rikta blickarna 
åt nästa hemmamatch som 
är redan på söndag. Anrika 
Halmia, seriefemma, gästar 
Ahlafors.

– Det är en bollskicklig 
motståndare som har ett ex-
tremt duktigt kortpassnings-
spel som vi måste se upp med. 
Vi har en god chans att ta dem, 
vilket vi visade 
redan i våras.
Vi ska ha tå-
lamod och slå 
om snabbt när 
tillfälle bjuds, 
avslöjar takti-
kern Hvenfeldt.

Få AIF-anhängare har väl 
glömt den rafflande och hög-
dramatiska upplösningen på 
Örjans Vall när lagen möttes 
i maj. Ahlafors tog ledning-
en med 1-0 genom Peter An-
tonsson, men hemmalaget 
vände till 2-1 som såg ut att 
bli slutresultat. Då i matchens 
absolut sista sekund dök mål-
vakten Andreas Skånberg 
upp på en hörna och nicka-

de stenhårt mot Halmiamå-
let. Returen hamnade hos 
Markus Hansson som blev 
poängräddare då han satte 
2-2.

– Vi hade jättelägen att 
vinna den matchen. Vi brände 
flera frilägen. Det tänker vi 
inte göra den här gången, 
säger Hvenfeldt bestämt.

Det har 
Ahlafors inte 
råd med om 
målet är att 
undvika ned-
flyttning eller 
kvalspel. Ska 

laget befästa platsen ovan-
för kvalstrecket krävs nog tre 
poäng mot Halmia.

– Det är säkert så. Nyckel-
matchen ser annars ut att bli 
borta mot Fässberg (19/9). 
Den blir väldigt avgörande, 
menar Hvenfeldt och en titt 
i tabellen bekräftar resone-
manget.

Konkurrensen om plat-
serna, inte bara på plan utan 
i hela truppen, har hårdnat. 

Mattias Skånberg, Diego 
Rovira och David Forsmans 
tillkomst har gjort gott.

– Det är motståndet som 
avgör hur laget ser ut. Ingen 
är säker på sin plats och det är 
bara positivt. Det känns bra 
att vi har alternativ, särskilt 
när vi råkar ut för skador och 
avstängningar. Mot Halmia 
är samtliga spelare tillgäng-
liga så det blir en utmaning 
att forma det laget, säger  
Thomas Hvenfeldt.

Diego Rovira, argentina-
ren som gjorde sin första A-
lagsmatch på hemmaplan, 
byttes ut efter 70 minuter.

– Det blev trångt när 
Asmundtorp backade hem 
med så mycket folk. Match-
bilden passade inte Diego, 
men vi ser att han har ett stort 
spel i sig och en näsa för mål, 
summerade Hvenfeldt.
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Matchvärd:

Fred 11 sept kl 18.15
Vimmervi

Nödinge – Lundby 06

Lörd 12 sept kl 12.00
Nolängen

Nol – Hälsö

Lörd 12 sept kl 13.00
Gläntevi

Alvhem – Vänersborg FK

Lörd 12 sept kl 13.00
Jennylund

Bohus – FTU

Lörd 12 sept kl 13.00
Sjövallen

Ahlafors dam 
– Väster

Sönd 13 sept kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors – Halmia

Sönd 13 sept kl 17.00
Älvevi

Älvängen 
– Göteborg SIF

FOTBOLL I ALEAhlafors kan blicka uppåt

FOTBOLL
Div 2 västra Götaland, 6 sept
Ahlafors IF – Asmundtorp 4-0 (1-0)

Peter Antonsson var tillbaka i startelvan och fick pris som matchens bästa hemmaspelare även om målskyttet uteblev.

Foto: Allan Karlsson

– Lämnade 
kvalplatsen 
efter tre sköna 
poäng

Christian Berndtsson visar gryende form och gjorde mat-
chens snyggaste mål när han på egen hand gick igenom 
Asmundtorpsförsvaret och distinkt sköt 4-0.
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