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Ödesmatch avslutar säsongen
– Efter två raka förluster riskerar Ahlafors IF nedflyttning
ALAFORS. Ahlafors IF 
måste vinna för att 
undvika nedflyttning 
till division tre.

Utgången i sista 
omgången avgör allt.

Dramatiken spetsa-
des till efter att Ahla-
fors förlorat hemma 
mot Ramlösa samtidigt 
som Fässberg och 
Skärhamn vann.

Det blev en nattsvart lördag 
för Sjövallens stolta herrlag. 
Ahlafors IF som kom till spel 
utan flera tongivande spelare, 
hade ledningen i paus med 1-
0, men föll ihop under mat-
chens sista halva.

– De bytte in ett antal ru-
tinerade spelare och samti-
digt som vi tröttnade ökade 
de trycket på oss. Vi orkade 
inte stå emot, så enkelt kan 
det vara ibland, säger AIF:
s hårt prövade tränare, Ulf 
Pettersson.

Han fick medhåll från spe-
larhåll.

– Vår motivation borde 
räcka, vi orkar inte i andra.

Efter förlusten var han 
dock väl medveten om förut-
sättningarna inför den hög-
dramatiska avslutningen.

– Slår vi Jonsered på lördag 
blir det sämst kvalplats, men 
det kan också innebära att vi 
räddar kontraktet, säger Ulf 
Pettersson.

Förlust?
– Ja, då blir det inte så roligt. 

Skärhamn kan gå förbi oss om 
de vinner hemma mot Gun-
nilse, vilket inte är omöjligt. 
Vi måste göra vårt, menar en 
samlad Pettersson.

Till ödesmatchen kommer 
han till skillnad från i lördags 
ha en närmast intakt startel-
va. Tunga avbräck är förvis-
so skadade lagkaptenen, Jo-
nathan Henriksson, och 
avstängde 
vice kapte-
nen, Michel 
Berntson-
Gonzales.

– Domren 
var urdålig 
hela matchen. Vi hakade i var-
andra på mittplan, båda föll, 
men vi tog i hand direkt efter-
åt. Det fanns inget skäl att visa 
något kort, säger Michel.

Lördagens drabbning på 
Sjövallen innehöll ett kraf-
tigt spelövertag och bollin-
nehav till gästande Ramlösa, 
men de riktigt vassa chan-
serna lyste med sin frånva-
ro. Det var ändå hemmala-
get som gick till pausvila med 
1-0. En straff som argentina-
ren, Diego Rovira, skapa-
de efter att ha snott åt sig 
en boll i backlinjen. Michel 
Berntson-Gonzales placera-
de stramaren högt i mål.

I andra halvlek tröttnade 
Ahlafors betänktligt.

– Vi är några stycken som 
inte orkar fullfölja matchen i 
90 minuter, förklarar Michel 
som kom tillbaka i augusti 
efter sitt allvarliga benbrott 
förra sommaren.

Eftersom Fässberg hem-
mabesegrade Halmia samti-
digt som Skärhamn bortaslog 
Högaborg blir den sista om-
gången helt avgörande. Ahla-
fors måste vinna för att undvi-
ka direktnedflyttning.

Vad talar 
för AIF?

– Vi har 
varit pressade 
förr och har 
rutin av vik-
tiga matcher. 

Jag hoppas att det kan gynna 
oss. Dessutom bör vi komma 
ut med en helt annan motiva-
tion än Jonsered. Vi ska vara 
hungriga som djur. Den här 
matchen ska vi bara vinna, 
svarar Michel som dessvärre 
får stötta från sidlinjen.

Vid ett eventuellt oavgjort 
resultat hänger Ahlafors pla-
cering på hur det går för Skär-
hamn mot Gunnilse. Fäss-
berg möter Ramlösa på bort-
aplan.

På lördag saknas såväl ordinarie lagkaptenen, Jonathan Henriksson, som vice kapten, Michel 
Berntsson-Gonzales, vilket måste betyda att det blir Mattias Skånberg – alla tiders lagkap-
ten – som får visa Ahlafors IF vägen i ödesmatchen borta mot Jonsereds IF.
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FOTBOLL
Div 2 V Götaland, 26 sept
Ahlafors IF – Ramlösa 1-2 (1-0)

Skepplandas damer på en femteplats
SKEPPLANDA. Skepp-
landas comeback i divi-
sion två slutade med en 
femteplats.

– Vi är jättenöjda. 
Tjejerna har gjort en 
kanonsäsong, säger 
tränaren, Stig Persson.

Seriespelet avslutades 
med en propaganda-
seger på Forsvallen.

Målet inför säsongen var att 
hänga kvar. Resultatet blev 24 
poäng och en femteplats.

– Det ska vi vara stolta över. 
Förhoppningsvis hittar vi en 
bra tränare som kan fortsätta 
utveckla laget kommande år, 
säger Stig Persson.

Är det slut för din del nu?
– Man ska aldrig säga 

aldrig. Jag tänker ju inte 

lämna tjejerna om klubben 
inte hittar en ersättare, men 
mina tre år som vi var över-
ens om är över nu.

Femteplatsen i division 
två har inte kommit av sig 
själv. Under tre år har tjejer-
na tränat 400 gånger och snit-
tet på närva-
ron har varit 
runt 20.

– Det ska 
tjejerna ha 
en eloge för. 
De har verk-
ligen satsat och det är kul att 
det också har givit resultat, 
menar Stig Persson.

I lördags var det match 
i tjugo minuter. Gästande 
Lerum inledde starkt, men 
hade ingen skärpa i avslut-
ningarna och de gånger det 

såg hotfullt ut stod Anna 
Rehnlund ivägen.

Det blev istället Matilda 
Errind som gjorde 1-0 och 
Jennifer Thiel som spädde 
på till 2-0.

– Det blev droppen för 
Lerum som mer eller mindre 

kolapsade. 
Våra tjejer 
har en härlig 
inställning i 
medgång. De 
slår inte av på 
takten utan 

fortsätter att ösa på. Därför 
kan det bli en och annan stor-
seger, förklarar Persson.

Så blev det i lördags och 
Jennifer Thiel signerade tre 
av de sex fullträffarna.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
Div 2 Nv Götaland damer, 26 sept
Skepplanda – Lerum 6-0 (3-0)

I den andra halvleken fick 
gästernas försvar verkligen 
göra sitt bästa för att freda 
målburen. Speciellt tvinga-

des målvakten visa upp sina 
färdigheter vid flera tillfäl-
len Den sist-
n ä m n d e 
p a r e r a d e 
även en illa 
slagen straff.

H a d e 
hemmalaget 
visat samma gnista tidigare 
under säsongen, hade troli-
gen guldet gått till Nol. Nu 
ser det en aning hopplöst 
ut, men en tredjeplats kan 

betyda kval, om två lag går 
direkt till division 5.

Bröderna 
Peter och 
M i k a e l 
K a r l s s o n 
som tränar 
laget, har ett 
bra material 

att bygga på till nästa säsong.

Nol IK körde över jumbon
– Seger med 5-1 mot Rödbo
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NOL. Nols IK körde mer 
eller mindre över sina 
motståndare från andra 
sidan älven, tabelljum-
bon Rödbo IF. 

Liksom i tidigare hem-
mamatcher, visade Nol 
sin styrka och målfarlig-
het efter paus.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Nol IK – Rödbo 5-1 (1-0)
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Vill du köpa bra svenskt 
foder till bästa pris?
Kom till oss!
Nu har vi börjat sälja Iform-foder. 

fi nns Björn Leander från Iformfoder på plats i 
butiken och berättar om fördelen med att välja Iform till din häst!

Prisex. Ord.pris:  (inkl.moms)
(Näringsvärdet jämförbart med t.ex. Krafft Grund, Mustang Original eller Hippo Basic )

Ta med egen säck eller tunna, eller köp en pant-tunna från oss.

Superlördag!3 oktober kl 10-14

10%
på allt 

du köper

Erbjudande endast lördag 3 oktober:

10% rabatt på allt du köper lördag 3 okt

Gratis foderstatberäkning på plats!
Läs mer på www.iformfoder.se

Dessutom

20-70%
rabatt

på alla varor 
i butiken!!!*

*Gäller ej sadlar, foder, strö.


