
UDDEVALLA. Chris-
ter Larsson ut, Tomas 
Hvenfelt in.

Ahlafors IF:s prikära 
tabellposition tvingade 
klubben att agera.

Två ansvarslösa 
minuter mot IFK Udde-
valla hindrade dock 
laget från att omgå-
ende vända trenden.

– Vi måste göra ett försök att 
få in lite ny energi och andra 
idéer. Vi var i ett liknande läge 
förra året och då valde vi att 
inte agera. Nu gör vi tvärtom 
och hoppas att det ska hjälpa 
till, säger fotbollsutskottet 
Emris Olsson till lokaltid-
ningen i måndagskväll.
Nygamle tränaren, Tomas 
Hvenfelt, fick nu rycka in som 
räddaren i nöden.

Första matchen gick mot 
IFK Uddevalla på fredags-
kvällen och tillresta sup-
portrar kunde omedelbart 
se ett nytänk. I backlinjen 
var Henrik Andersson tillba-
ka som högerback och Jonny 
Stenström tog den vänstra. 
Årets ordinarie högerback, 
Pontus Otter, fick ta plats 
på mittfältet bredvid Andres 

Colombo.
Framåt låg Peter Antons-

son längst upp i plan och 
som släpande forward sågs 
Michel Berntsson-Gon-
zales. Jihad Nashabat fick 
spela längst ut till vänster, en 
position han har alla möjlig-
heter att lyckas på.

Inledningen blev darrig. 
Det syntes tydligt att spelarna 
var ovana vid underlaget – ett 
snabbt konst-
gräs som inte 
var av bästa 
märke.

– Det tog 
en halvtimme 
innan vi hade 
anpassat oss. Bollen agera-
de på ett helt annat sätt. Det 
är en stor nackdel att vi inte 
kan träna på konstgräs. Upp-
levelsen blir helt ny varje 
gång, konstaterade en be-
sviken lagkapten, Jonatan 
Henriksson.

Skänkte bort poängen
Han tyckte med all rätt att 
AIF skänkte bort poängen. 
Enkla misstag mitt på plan, 
men även allra längst bak, 
straffade sig denna gång.

Efter 15 minuter hade IFK 

Uddevalla kopplat greppet 
om poängen. På tavlan sken 
2-0. Det blev ändå början 
till något nytt. AIF flyttade 
upp positionerna och vågade 
plötsligt äga boll. Ett bra in-
itiativ av högerbreddaren, 
Johan Elving, bäddade för 
reduceringen en halvtimme 
in i matchen. Elvings avslut 
gick via en hemmaförsvara-
re och bedömdes därför som 

självmål. 
2-1 och 

Ahlafors var 
inne i spelet 
på allvar. Dess-
värre tog IFK 
Uddevalla vara 

på en halvchans och tryckte 
in 3-1 före pausvilan. Det var 
mycket ologiskt just då.

– Jag tror inte de hade sär-
skilt många fler skott på mål 
än de som gick in. De hade 
maximal utdelning, säger Jo-
natan Henriksson.

Efter paus är det stundtals 
spel mot ett mål när gäster-
na forscerar för att komma 
ikapp. Då gör IFK Udde-
valla garanterat årets mål på 
Kamratgården. Ett överras-
kande långskott från dryga 
40 meter överrumplar nor-

malt säkra Andreas Skånberg 
i målet.

– Det går inte att lasta 
honom med tanke på alla 
poäng han har räddat för 
laget i tidigare matcher, men 
visst var det tungt, säger Hen-
riksson.

Trummade vidare
Trots 4-1-underläge repade 
gulsvart mod och trumma-
de envist vidare. Utdelning-
en kom till sist genom Johan 
Elving och en uppoffran-
de Markus Hansson. Mitt-
backen flyttades upp i anfallet 
och visade – för vilken gång 
i ordningen? – att han tillhör 
seriens absolut mest kompe-
tenta forwards. Med Hans-
son på topp blir bollen kvar 
i anfallet och övriga spelare 

hinner fylla på, dessutom är 
dennes skarvnickar ett farligt 
vapen när Peter Antonsson 
löper i djupled.

Närmare än 4-3 kom inte 
Ahlafors, men hade fru For-
tuna spelat i laget hade Udde-
valla inte lyckats stå emot. I 
matchens sista sekundrar 
räddar de på mållinjen och 
står dessutom emot en skur 
med hörnor.

På lördag väntar Mel-
lerud på Sjövallen och då 
gäller bara seger. Kärra/Kla-
reberg tog en ny trepoänga-
re i helgen och är snart både 

ikapp och förbi gulsvart, om 
inte Ahlafors får vind i seglet 
igen!

2010  |   vecka 34  |   nummer 28  |   alekuriren 41SPORT

Våra 27 greener är bättre än någon-
Köp en spelrätt/värdebevis Betala årsavgiften för 2011  
och spela resten av 2010 gratis. Erbjudandet gäller till den 15 september  

Ring 0303-22 34 26 eller läs mer på www.lysegardensgk.se

Moderna greener-Bra tillgänglighet (18+9 hål)-10 minuter från Kungälv-Fullängds Pay&Play-Naturskönt område

ERBJUDANDE

Köp en spelrätt/värdebevis Betala årsavgiften för 2011  och spela resten av 2010 gratis. Erbjudandet gäller till den 15 september  Ring 0303-22 34 26 eller läs mer på www.lysegardensgk.se

ERBJUDANDE

Våra 27 greener är bättre än någonsin!

Moderna greener-Bra tillgänglighet (18+9 hål)-10 minuter från Kungälv-Fullängds Pay & Play-Naturskönt område

MELLERUD. Där gick 
tåget.

Lilla Edets chans 
att hänga på tättrion i 
division 3 NV Götaland 
försvann definitivt på 
Rådavallen i fredags 
kväll.

Melleruds IF vann 
med matchens enda 
mål.

LEIF hade inför mötet med 
Melleruds IF chansen att 
haka på i toppstriden, men för 
det krävdes seger. Nu blev det 
en nattsvart fredagskväll för 
de rödblå. Inte nog med att 
hemmalaget lyckades vinna 
med uddamålet, dessutom 
vann samtliga konkurrenter 
på de tre översta platserna.

– Nu är det kört. Vi får 
sikta in oss på en tredje-
plats, men även det kommer 
att bli tufft, säger veteranen 
Marcus Tersing.

Efter en mållös första halv-
lek tog Mellerud ledningen 
tidigt i den andra. Ett seger-
mål skulle det visa sig. Ter-
sing hade två gyllene tillfäl-
len att kvittera, men tyvärr 
ville bollen inte leta sig in i 
nätmaskorna. 
Kort därefter 
byttes LEIF-
anfallaren ut.

– Det känns 
surt som bara 
den. Vi hade verkligen våra 
lägen, men idag ville det sig 
inte, förklarade Marcus Ter-
sing efter matchen.

Lilla Edet, som har blivit 
sexa två år i rad, 
har ändå chan-
sen att göra det 
bästa resulta-
tet någonsin i 
klubbens his-

toria. Närmast väntar hem-
mamatch mot Vänersborgs 
IF (fredag kväll), som är in-
dragna i bottenstriden, och 

därefter ett laddat möte mot 
ärkerivalen Skoftebyns IF.

– Vi siktar givetvis på att 
komma så högt upp som möj-
ligt i tabellen och ska natur-
ligtvis inte packa ihop bara 
för det här. Det är alltid vik-
tigt att få göra en bra avslut-
ning på seriespelet, förklarar 
Marcus Tersing.

JONAS ANDERSSON

Hårda bud i Mellerud
– LEIF:s toppchans försvann

Niclas Graff och övriga LEIF-are förblev mållösa i fredags-
kvällens bortamatch mot Mellerud, som vann med 1-0. 
Därmed försvann också Lilla Edets chanser till en topplace-
ring.               Arkivbild: Allan Karlsson
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Pontus Otter var en av flera spelare som fick en ny position 
efter tränarbytet. Högerbacken blev innermittfältare.

Christer Larsson har entle-
digats från sitt uppdrag som 
A-lagstränare i AIF.
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