
ALAFORS. Två 
omgångar återstår och 
Ahlafors IF parkerar på 
kvalplatsen.

För att inte riskera 
degradering krävs två 
segrar.

Mycket talar för att 
avslutningen hemma 
mot Kärra/Klareberg 
blir avgörande.

Skoftebyn först. Nya serie-
ledarna, som också tillhörde 
seriefavoriterna, när säsong-
en startade visade hög klass. 
Ett stabilt och friskt käm-
pande lag gav aldrig Ahlafors 
någon ärlig chans. Det var 
klasskillnad.

Efter en halvtimmes spel 

lyckades Skoftebyn sticka in 
en boll mellan mittbackarna 
på känt handbollsmanér. Där 
väntade Alexander Adolfsson 
som resolut sköt bollen förbi 
Andreas Skånberg.

Andra halvlek var inte 
många minuter gammal när 
gästerna rulla-
de upp försva-
ret på nytt och 
p u n k t e r a d e 
tillställningen.

A h l a f o r s 
försökte, men 
förmådde inte. Peter An-
tonsson var närmast och hade 
dessutom en boll inne, men 
blev avvinkad för ?. Frågan är 
fortfarande obesvarad.

Klarare besked fick AIF-

tränaren, Thomas Hven-
feldt som visades av banan 
när han reagerade kraftigt 
när hemmapselaren Andres 
Colombo åkte på en rallar-
sving. Ahlaforsspelarna hade 
inte mycket beröm att ge till 
domartrion efter matchen.

– Tyvärr 
så spelar det 
ingen roll 
hur dålig do-
maren än 
är. Du kan 
aldrig över-

klaga eller överbevisa. Nu 
fanns det som tur var domar-
kontrollanter på plats och det 
skulle förvåna mig om denna 
trio får beträda en division 
tre match arena igen, sa lag-
kapten Jonatan Henriks-
son med några timmars be-
tänketid.

Nämnde lagkapten blev 
också ett offer för inkom-
petensen. En klockren bryt-

ning bestraffades med ett gult 
kort som betyder att Jonatan 
Henriksson saknas i laget 
som möter serietrean Väster 
på lördag.

– Det här med varning-
ar kan bli vårt fall. Vi har en 
stor andel med två varningar, 
vilket gör att de riskerar att 
missa den sista matchen som 
ser ut att kunna bli helt av-
görande, summerade Hen-
riksson.

Lika bra att ta full pott 
borta mot Väster på lördag 
då!

Fyra lag är nu inblandade i 
striden om ett nytt kontrakt.

ALAFORS. Det har varit 
en omtumlande tid för 
anhängare till Ahla-
fors IF.

Först nitlotten och 
inget konstgräs, sedan 
nya bud från Social-
demokraterna om en 
omgående byggstart.

På måndagen knack-
ade målvaktslegenden 
Thomas Wernerson på 
dörren till Sjövallen.

Han var ditvisad av Modera-
ternas listtrea, Peter Korne-
sjö, som själv har gjort konst-
gräset till en valfråga i Ale.

– Jag gläds oerhört mycket 
åt att vi nu har klart med minst 
tre konstgräsplaner, fast jag är 
inte riktigt överens med hur 
majoriteten har tänkt finan-
siera sin satsning. Dessutom 
känns det inte som om de har 
tänkt till riktigt. Det är nya 
bud varje dag, säger Korne-
sjö och fortsätter:

– Jag bjöd hit Thomas 
Wernerson idag för att ge 
honom en bild av Sjövallen 
öppna ett samtal om våra 
idéer i Ale. Jag vill inte tappa 
fart, vinner vi valet kör vi 
igång snarast möjligt.

Emris Olsson, har genom 
sitt företag Svenska Stenhus, 
redan förberett och planerat 

en konstgräsetablering. För 
honom har det också varit 
en tid mellan hopp och för-
tvivlan.

– Det är ju skoj att alla vill 
hjälpa oss att förverkliga vi-
sionen för Sjövallen, men det 
har gått fort och vi har lite 
att tänka på först. Vi har haft 
två tankar, en bygger på att 
konstgräset läggs rakt på be-
fintlig grusplan – den andra 
är att nyttja halva grusplanen 
och sedan fortsätta schakta 
ett markområde längre bort.

Klar uppfattning
Experten, Thomas Werner-
son, återförsäljare för konst-
gräset Tiger Turf hos Gårda 
Johan, har sin uppfattning 
klar.

– Jag skulle nog rekom-
mendera att ta grusplanen 
i besittning. Det går fortast 
och är betydligt billigare, 
då markarbetet minimeras, 
säger den tidigare Uefacup-
mästaren.

Valet av material styr också 
investeringens storlek.

– Idag finns det kanonfint 
gräs för 1,7 Mkr, men det kan 
också kosta upp mot 2,5 Mkr. 
På den här nivån klarar du dig 
långt med den billigare vari-
anten. Det är ytterst fint ma-
terial, lovar Wernerson.

Att det planeras flera 
konstgräsplaner i Ale förvå-
nar inte heller Wernerson.

– Det är en förutsättning 
idag. Gör du inte det är klub-
ben snart borta. Ungdomar 
kräver lika villkor och efter-
som de flesta av Göteborgs 
klubbar idag erbjuder konst-
gräs måste övriga föreningar 
hänga med.

Kanske var det också det 
som fick Socialdemokraterna 
i Ale att tänka om. För drygt 
två veckor sedan höll partiet 
presskonferens tillsammans 
med Vänsterpartiet. Då pre-
senterades en satsning på två 
konstgräsplaner. Förvånande 
för många var att Älvängen 
och Nol pekades ut och inte 
Sjövallen som tidigare varit 
föremål för både utredning 
och samtal.

Intensiva diskussioner
– Vi har sedan haft intensi-
va diskussioner i partiet. Det 
måste man ha ibland och vi 
har nu kommit fram till att 
vi vill stötta genomförandet 
av de ambitioner som finns 
för Sjövallen. Vi är bered-
da att inleda samtalen idag. 
Kommunens och förening-
ens roller i projektet måste 
självklart tydliggöras, men 
vi tänker ta vårt ansvar enligt 

den tidigare planeringen, sa 
Hasse Andersson (S) som 
erkände att partiet gjort en 
"pudel".

– Det kan man tycka och 
det må väl vara så, men nu står 
vi här och då tycker jag vi ska 
blicka framåt och inte bakåt.

Enligt en tidigare kalkyl 
var Ale kommuns bidrag till 
en konstgräsplan i Alafors be-
räknad till 1,9 Mkr och den 
siffran skrämde ingen i lör-
dags.

– Vad ska jag säga? Det är 
sjukt – sjukt bra! Från ingen-
ting verkar vi nu snart ha tre 
konstgräsplaner i Ale. Det 

är klart det är positivt, säger 
Claes Berglund, ordföran-
de i Ahlafors IF, i en spontan 
kommentar.

Peter Kornesjö vurmar för 
de initiativ som nu tas, men 
har också en del funderingar.

– När det gäller Älväng-
en har jag en del funderingar 
efter att ha samspråkat med 
ledare i klubben. Om du har 
en grusplan som ungdoms-
lagen använder mycket och 
lägger konstgräs på den som 
du måste dela med andra Ale-
klubbar betyder det att ÄIK 
får mindre plantid till sin 
egen verksamhet. Det känns 

inte genomtänkt. Jag tror 
man ska hitta en bättre lös-
ning, så även grusplanen kan 
räddas.

Grusplaner kanske blir 
nästa bristvara i Ale?

Fotnot. Konstgräsplanen i Alafors 
kommer att färdigställas i samarbete 
mellan Ahlafors IF, Ale kommun och 
sponsorer. Bokning kommer att ske 
via AIF.
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Ahlafors IF vinnare igen – konstgräs oavsett valet
– Socialdemokraterna ändrade sig och 
Moderaterna kontrade med Wernerson

Peter Kornesjö (M), Thomas Wernerson, Gårda Johan, och Emris Olsson, Svenska Stenhus, 
diskuterar praktiska frågor för anläggandet av en konstgräsplan i Alafors.
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Men gulsvart är illa ute i serien

Hade svårt. Ahlafors provade med både Peter Antonsson och 
Jihad Nashabat på topp, utan att lyckas. Antonsson hade 
dock ett par fina lägen och bör få förnyat förtroende.

AIF-tränaren, Thomas Hvefeldt visades av banan.

– Nu krävs det segrar för att rädda AIF ur getingboet
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