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ALAFORS. En straff 
i matchinledningen 
straffade Ahlafors IF 
i hemmamatchen mot 
IFK Uddevalla.

Det blev en förhållan-
devis jämn kraftmät-
ning, där gulsvart inte 
vågade gå för poäng 
förrän sista kvarten.

Först med Markus 
Hansson på topp sattes 
gästerna under hård, 
men resultatlös press.

Eftersnacket runt den bittra 
0-1-förlusten mot IFK Udde-
valla i fredagskväll kom att 
handla om mod. Att våga ge 
tyngd åt den ensamme anfal-
laren Peter Antonsson i form 
av Markus Hansson har hela 
säsongen sett bra ut, men åt-
gärden kommer alltid när 
matchen i princip är förlorad.

– Jag håller med om att det 
blir en helt annan tyngd med 
Mackan på topp, men han är 
lite halvskadad och osäker på 
spel in i det sista. Vi vill inte 
chansa med honom. Själv-
klart leker också jag med 
tanken att omdisponera laget 
och när vi har smält den här 
förlusten får vi se vad vi har 
kommit fram till. I dagslä-
get känner jag inte att det är 
akut att förändra något. In-
satsen ikväll var ett steg i rätt 
riktning och det fanns mycket 
som jag tyckte såg bra ut. Vi 
kommer till många bra in-
läggslägen, men de riktig 
klara målchanserna dyker 
inte upp för kvalitén på den 
sista passningen är helt enkelt 
för dålig, resonerade AIF-trä-
naren Christer Andersson.

Straffsituationen var 
olycklig med en för lös bakåt-
pass från Michel Berntsson-
Gonzales som en flink mot-

ståndare hinner först på, men 
som i nästa sekvens drabbar 
samman med en utrusande 
AIF-keeper. Andreas Skån-
berg kapar sin motståndare 
som i och för sig redan hade 
tappat bort bollen, men sats-
ningen var tuff och domaren 
pekade med all rätt på straff-
punkten. Det tidiga lednings-
målet gav energi åt hemma-
laget som hade ett övertag i 
bollinnehav, men det var ändå 
gästerna som var närmast 2-0 
före paus.

– De har en del duktiga 
spelare med värdefull rutin 
och bra spelförståelse. I slutet 
lyckades de fördröja spelet ef-
fektivt, men jag tycker ändå 
att vi är det bättre fotbollsla-
get, sa Christer Larsson.

Passiv motståndare
I andra halvlek blev det som 
väntat en ganska passiv mot-
ståndare som satsade på om-
ställningar. Ahlafors inledde 
jakten på poäng – på allvar – 
när en kvart återstod. Då fick 

Markus Hansson order om 
att ta klivet upp jämte Peter 
Antonsson i anfallet. Hans-
son förlorade 
inte en duell 
och fick fast 
bollen i offen-
sivt område. 
Plötsligt bör-
jade hemma-
laget att rada upp chanser 
och var oerhört nära en kvit-
tering.

– Det hade varit mer rätt-
vist med ett kryss och egent-

ligen tycker jag nog att vi ska 
slå ett sånt här lag på Sjöval-
len, så bra var de inte, kon-

staterade lag-
kapten, Jona-
tan Henriks-
son som också 
tyckte att laget 
inte kom upp i 
press som man 

borde.
Nästa match går även den 

på Sjövallen, då är det IFK 
Trollhättan som kommer på 
besök.

Det finns mer att hämta 
av Ahlafors IF årgång 2010. 
Kanske dags att ge upp det 
uddlösa enmansanfallet som 
hittills bara givit en seger.

– Jag är övertygad om att 
det lossnar mot Trollhättan, 
avslutar Christer Larsson.
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Ahlafors krigade tappert i 90 minuter utan att lyckas få hål på motståndarna. Det fick däremot IFK Uddevalla, som vann matchen efter en tidig straffspark.

LILLA EDET. Efter den 
fina inledningen på 
säsongen med sju 
poäng av nio möjliga 
har det gått grus i 
maskineriet för Lilla 
Edets IF.

I fredags kväll kom 
tredje raka nederlaget.

Melleruds IF vann på 
Ekaråsen med match-
ens enda mål.

Lilla Edets fotbollsherrar 
saknar det rätta flytet för till-
fället. Eländet började borta 
mot Väster när laget såg ut 
att gå mot en rättmätig tre-
poängare då plötsligt hem-
malaget lyckades åstadkom-
ma en kvittering på stopptid. 
Motigheterna fortsatte mot 
Skoftebyns IF där de rödblå 
utan minsta tvivel var värda 
ett oavgjort resultat, men där 
”Söderns charmörer” vann 
med 1-0. Därefter sänkte Vä-
nersborgs Andreas ”Kärna” 
Ramm ensam LEIF med 

sina fyra mål på Vänersval-
len (4-1) och skickade in ännu 
mera grus i Edet-maskinen.

Således var det med ett 
aningen stukat självförtroen-
de som hemmalaget tog sig an 
gästande Melleruds IF i fre-
dags. Inte blev det bättre när 
Valon Gashi skickade in 0-1 
på en frispark inne i straff-
området. Jodå, ni läste rätt. 
Den indirekta frisparken till-
kom sedan LEIF-målvakten 
Christoffer Berglund tving-
ats mota Erik Wärmés bak-
åtpassning med händerna.

Lilla Edets kvitteringsjakt 
startade direkt, men inten-
sifierades ordentligt under 
den andra halvleken. Flera 
fina lägen noterades för hem-
malaget, bland annat hade 
Marcus Olsson ett par fina 
möjligheter utan att få bollen 
i nät. Den bästa chansen kom 
emellertid i slutminuten. Jo-
nathan Gustafsson hittade 
Mikael Bengtsson med en 
frispark, men den sistnämn-

des skott tog i ribban istället 
för under densamma.

– Nu gäller det att vi inte 
får panik utan fortsätter att 
jobba vidare. 
Vi vet vad vi 
kan och vi får 
inte gräma oss 
för mycket över 
de senaste veck-
ornas uteblivna 
poäng, förklarar LEIF:s ru-
tinerade anfallare, Marcus 
Tersing.

– Vi har inte haft flytet 
det sista, men fortsätter vi 
att skapa chanser så kommer 
målen, tillägger Tersing.

För Lilla Edet väntar nu 
bortamatch mot IFK Udde-
valla innan fjolårets division 
2-lag, Ahlafors IF, kommer på 
besök till Ekaråsen fredagen 
den 4 juni.

Grus i maskineriet för Lilla Edets IF
– Tredje raka förlusten kom mot Mellerud
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Det blev en ny tung förlust för Martin Erlandsson och hans Lilla Edet i fredagens hemma-
match mot Mellerud. Gästerna vann med matchens enda mål.         Arkivbild: Allan Karlsson.

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – IFK Uddevalla 0-1 (0-1)

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Lilla Edets IF – Mellerud 0-1 (0-1)


