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JONSERED. Gabriel 
Altemark-Vanneryr 
lämnade Ahlafors IF för 
två år sedan.

I lördags skickade 
han ner sin gamla klubb 
i trean och firade själv 
segern i skytteligan.

– Visst är det lite 
dubbla känslor. Jag 
lider med flera av kil-
larna i Ahlafors, men 
sådan är sporten, säger 
skyttekungen.

Gabriel Altemark-Vanneryr 
fostrad i Älvängens IK och 
som även har represente-
rat IK Kongahälla och Ahla-
fors IF hade en match i mat-
chen. Inför den sista om-
gången ledde han skytteligan 
tillsammans med Ytterbys 
Robert Vilahamn med 21 
gjorda mål.

– Jag fick besked i halvlek 
att han hade gjort två borta 
mot Halmia, vilket betydde 
att det fortfarande var lika. 

Självklart taggade det mig lite 
extra och det var skönt att få 
trycka in två bollar till, säger 
skyttekungen som stannade 
på 25 mål.

Hans säsong har redan 
givit eko i Fotbollsgöteborg 
och i somras provtränade den 
kvicka anfallaren för allsvens-
ka BK Häcken.

– Det gick jättebra och vi 
kommer nog att ta kontakt 
efter säsongen, men just nu 
vet jag ingenting. Jag trivs 
bra i Jonsereds IF fast jag vill 
gärna ta ett par kliv till, säger 
Gabriel Altemark-Vanneryr.

Trots att Ahlaforsförsvaret 
är väl bekanta med ”Gabbe” 
tog det bara sex minuter 
innan första bollen rullades 
in bakom Andreas Skån-
berg. Sedan blev det ytterli-
gare ett strax före pausvilan. 
Tio minuter in på den andra 
halvleken nickade ”Gabbe” in 
3-0 och det sista målet satte 
han i slutminuterna.

– Det rullade på riktigt bra 

idag, säger en strålande glad 
fyramålsskytt.

I december är han färdig 
med sin polisutbildning och 
har då möjlighet att satsa 
allt på fotbollen, om någon 
ringer.

– 25 mål i tvåan bör inte 
försämra mina chanser i alla 
fall!

Det höll även AIF-träna-
ren, Ulf Pettersson, med 
om.

– ”Gabbe” är ruskigt bra 
just nu. Han sysselsätter ett 
helt försvar på egen hand. 
Vi önskar honom självklart 
lycka till.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

”Gabbe” sänkte Ahlafors och firades som skyttekung
– Den tidigare AIF-anfallaren gjorde samtliga fyra mål

Jonsereds Gabriel Altemark-Vanneryr är fostrad i Älvängens 
IK och vann i år skytteligan i division två västra Götaland 
med 25 gjorda mål.

– Ahlafors IF räckte inte till i tvåan i år
JONSERED. Skärhamn 
vann sina två sista 
matcher, Ahlafors för-
lorade.

Den usla slutspurten 
på serien skickar AIF 
ut ur division två.

Nu är mycket ovisst 
i den nyblivna division 
tre klubben.

Ahlafors förlorade ödesmat-
chen mot Jonsereds IF, men 
det var självfallet inte där 
serien avgjordes. Sjövallens 
stolta herrlag har tagit noll 
poäng av Fässberg och Skär-
hamn som var de två huvud-
konkurrenterna i seriens bot-
tenregion. Det blev till sist 
avgörande.

– Ja, det är inte dagens 
insats som skickar ner oss i 
trean. Idag tycker jag att kil-
larna stundtals gör en mycket 
bra match, men vi hade inga 
marginaler med oss, konsta-
terar en tårögd AIF-tränare, 
Ulf Pettersson, efter slutsig-
nalen.

Spelarna var fåordiga efter 
dramats upplösning. Blickar-
na var riktad på resultattav-
lan som förkunnade att Skär-
hamn besegrat Gunnilse med 
3-1 och därmed placerade 
AIF näst sist i tabellen.

– Det känns bara jätte-
tungt. Vi har allt emot oss, 
suckar utmärkte mittbacken 
Markus Hansson.

Ordinarie lagkapten, Jo-
nathan Henriksson, som 
tvingats se de sista matcherna 
från sidan på grund av skada 
var bedrövad.

– Det känns inte rättvist. 
Vi är ett lag för division två. 
Jag tycker inte att vi är sämre 

än Jonsered idag. Skillnaden 
är att de har Gabbe och med-
vind. De får tidigt 1-0 och 2-
0-målet som följde är offside, 
menade Henriksson.

Det blev en riktig olyckslör-
dag för Ahlafors IF. Underlä-
ge 3-0 samtidigt som budet 
från Skärhamn tidigt signale-
rade att ö-laget inte tänkte ge 
sig frivilligt. Hoppet tändes 
när David Forsman och 
Diego Rovira nickade in  re-
duceringarna 1-3 och 2-3.

– Vi försökte flytta fram, 
men det gick 
inte idag, 
underströk 
en besvi-
ken Markus 
Hansson på 
vägen till om-
klädningsrummet.

Det hade krävts tre poäng 
för att rädda nytt kontrakt och 
när Gabriel Altemark-Van-
neryr gjorde sitt och Jonse-
reds fjärde mål för dagen i 86:
e minuten var det ridå ner.

Ahlafors IF:s resa från di-
vision sex till tvåan har nått 
ändstationen. Nedflyttning-

en är föreningens första mot-
gång på många år. Vad som 
nu händer med spelare och 
ledare återstår att se. Det är 
lättare att resa med i medgång 
än motgång. Det är roligare 
att avancera uppåt än att kliva 
nedåt.

– Jag kan i dagsläget inte 
se något positivt med det här. 
Det är nattsvart. Styrelsen får 
utvärdera och sätta nya mål. 
Jag tycker ändå att vi har 
visat att en klubb som Ahla-
fors IF hör hemma i division 

två. Vad som 
gick snett i 
år får vi dis-
kutera, sam-
manfattade 
en samman-
biten ordfö-

rande i Thore Skånberg.
Tränaren, Ulf Pettersson, 

har varit med i olika roller 
från femman till tvåan.

– Även om det inte känns 
så fantastiskt idag, så är jag 
oerhört tacksam för allt jag 
har fått uppleva med det här 
laget. Var det någon som 
skulle vara med och köra ur 

dem så var det jag. Det känns 
väldigt tomt just nu. Allt såg 
så bra ut efter segern hemma 
mot Halmia. Den här utveck-
lingen trodde jag aldrig på.

En blick framåt skvallrar 
om roliga "derbymatcher" 
mot Lilla Edets IF komman-
de säsong. Spel i division tre 
kommer inte att bli en publik 

motgång. Serien ser ut att bli 
den tuffaste på många år och 
innehåller många spännande 
lag. Det gäller att komma väl 
förberedd om laget har tänkt 
sig en snabb returresa.

Inom ett par veckor ska 
en ny ledarstab presenteras. 
Fram till dess måste spelar-
truppen spikas. Hur många är 

beredda att knyta näven och 
inleda återtåget?

Tack och adjö!djö!
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FOTBOLL
Div 2 V Götaland, 3 okt
Jonsereds IF – Ahlafors IF 4-2 (2-0) Mittbacken David Forsmans min säger det mesta. Ahlafors IF får lämna division två västra 

Götaland efter tre säsonger.

Christian Gunarson och Markus Hansson försökte stoppa 
skyttekungen Gabriel Altemark-Vanneryr.

Jag har ett stort och gediget intresse av hus/villor. Jag har själv byggt vårt egna och varit delaktig i fl era renoveringar.
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Jimmy Persson
ÅLDER: 62 • BOR I: VILLA• FAMILJ: FRU & TRE BARN

Tips från experterna

VÄLKOMMEN IN TILL NÅGOT AV VÅRA KONTOR! 
ALE: ALE TORG 14, TEL 0303-360 360
KUNGÄLV: VÄSTRA GATAN 45, TEL 0303-180 50

Bra bolån.
Vi samarbetar med ledande kreditinstitut för att du ska få bra hjälp 
med fi nansieringen när du köper bostad. Din låneansökan behandlas 
snabbt, vilket underlättas av våra pålitliga värderingsmetoder. Om du 
vill kan vi också förmedla en bankkontakt så att du får ett kreditlöfte 
innan du börjar leta bostad.


