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ALAFORS. Det fanns 
två matchhjältar när 
Ahlafors besegrade 
Väster med 3-0 (1-0).

Tvåmålsskytten 
Peter Antonsson var 
den ena, målvakten 
Andreas Skånberg den 
andra.

I övrigt så var det 
hemmalagets starka 
kollektiv som fick gäs-
terna på fall.

Redan i den första minuten 
och på matchens första hörna 
kom första målet. Jihad 
Nashabats precisa höger-
hörna styrdes i mål av Henrik 
Andersson och 1-0 till Ahla-
fors. AIF fortsatte sedan med 
ett fartfyllt och energirikt an-
fallsspel i ytterligare tio mi-
nuter, sedan tvärdog det. 
Väster tilläts ta över initiati-
vet och hade det inte varit för 
storspelande Andreas Skån-
berg i hemmakassen skulle 
det varit utjämnat innan 
pausvilan. Skånberg var sä-
kerheten själv mellan stolpar-
na och plockade ner, alterna-
tivt boxade bort, alla de bollar 
som svepte in 
i AIF:s straff-
område. 
Väster hade 
åtta hörnor 
under den 
första halvle-
ken, men utan att få till stånd 
en kvittering.

– Jag brukar säga att bra 
prestationer föder goda re-
sultat. Så var det inte efter 
den första halvleken. Vi för-
tjänade inte vår ledning. Vi 
tappade ödmjukheten och 
tappade också väldigt mycket 

boll, vilket gjorde att Väster 
kunde pressa tillbaka oss, 
konstaterade AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermansson 
efter matchen.

– Vi pratade vänligt med 
varandra i halvtidspausen. 
Back to basic var den order 
som killarna fick. Det hand-
lade om att spela upp bollen, 

sätta tillba-
ka den och 
komma i våg 
efter våg.

Förut-
om en rik-
tigt bra bort-

achans blev det Ahlafors för 
hela pengen i den andra halv-
leken. Peter Antonssons 2-0-
mål i den 65:e minuten blev 
matchavgörande. Med en 
lätt vrickning i straffområdet 
ställde han Västers burväk-
tare, Peter Paananen, utan 
chans.

Antonsson tvåmålsskytt när AIF vannAntonsson tvåmålsskytt när AIF vann
– Och bakåt stängde Skånberg igen

Svårfångad. Peter Antonsson var ett ständigt orosmoln för 
Västers försvarare. Antonsson svarade för två av målen när 
Ahlafors hemmavann med 3-0.

Försvararen Henrik Andersson skriker ut sin glädje efter att ha skallat in 1-0 på hörna redan 
i matchens inledning.

– Skönt att sätta dit den. 
Jag tror att bollen studsade på 
en tuva och in i mål, skratta-
de AIF-anfallaren samtidigt 
som han mottog lagkompi-
sarnas hyllningar i omkläd-
ningsrummet.

Peter Antonssons djup-
ledsspel är något som Ahla-
fors verkligen är i behov av. 
Han utgör ett ständigt hot 
när han kommer rättvänd 
mot sina motståndarförsva-
rare. 3-0 i den 72:a spelmi-
nuten sattes utan krusiduller 
och med en målgörares själv-
klarhet.

– Det har lossnat för Peter 
spelmässigt sedan en tid till-
baka, skönt att det gör det 
även målmässigt, sade Lars-
Gunnar Hermansson.

För Ahlafors var onsdags-
kvällens seger oerhört be-
tydelsefull. Nu ökade glap-
pet till lagen under nedflytt-

ningsstrecket där Väster just 
nu befinner sig.

– Jätteviktiga poäng, men 
vi får inte tappa ödmjukhe-
ten. Det blir en helt annan 
matchbild att vänta när vi 
möter Väster i returmötet på 
onsdag. De kommer att vara 
revanschsugna, spår Her-
mansson.

Kan Antonsson behål-
la målformen och Skånberg 
fortsätta sitt briljanta mål-
vaktsspel går Ahlafors till 
sommarvila med en place-
ring på den övre halvan av 
tabellen.

Tack ska du ha! Rikard Nylander klappar om målvakten An-
dreas Skånberg som svarade för en strålande insats mellan 
stolparna och höll nollan i vårens sista hemmamatch.
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SBTK tar semester som serieledare
SKEPPLANDA. Skepp-
landa har gjort flest 
och släppt in minst.

Därför tar laget 
semester som seriele-
dare i femman.

Nästjumbon Säven/
Hol kunde inte rubba 
SBTK på Forsvallen.

Efter en trög inledning tog 
Skepplanda över totalt efter 
tjugo minuter. Precis innan 
hade Mattias Johansson 
givit hem-
malaget led-
ningen.

–Vi hann 
även göra 
2-0 genom 
Danny Er-
iksson innan 
puasen. Avgörandet kom de-
finitivt då vi inom loppet av 
16 minuter skickade in fyra 
bollar i nät, berättar en till-
fredsställd SBTK-tränare 
Jonas Andersson.

Han kunde glädjas åt 
att anfallaren Christian 
Rönkkö var tillbaka på allvar. 
Ett lyckat inhopp i andra 
halvlek gav två mål.

Med segern befäste Skepp-
landa sin serieledning i divi-
sion 5 Västergötland västra.

– Vi har jgort en riktigt 
bra avslutning på vårsäsong-
en med tre raka segrar. Det 
känns oerhört skönt att gå till 
vila med dessa resultat i baga-
get, menar Jonas Andersson.

Nu väntar ledighet, men 
i sommar stundar också en 
stormatch.

– Vi möter antingen di-
vision två laget Kinna eller 

Elfsborgs 
U21 i DM i 
slutet av juli. 
Det blir kul 
oavsett, sen 
har vi plane-
rat in en trä-
ningsmatch 

mot Peter "Erra" Eriks-
sons Myckleby också, avslu-
tar Jonas Andersson.

Svante Larson och Linus 
Carlsson fanns också med i 
tisdagens målprotokoll.

Mattias Johansson gjorde Skepplandas första mål i mötet med Säven/Hol. Målet gav laget självförtroende och tio minuter 
senare kunde Danny Eriksson sätta tvåan. Då hade det gått en knapp halvtimme.               Arkivbild: Per-Anders Klöversjö
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