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ANGERED. Publiken fick 
se ett lamslaget Ahla-
fors IF under de inle-
dande 45 minuterna.

Det bäddade för 
Lärje/Angereds 2-0-
seger på Bläsebovallen 
i torsdags kväll.

– Det går inte att ge 
bort en halvlek i divi-
sion tre, konstaterade 
AIF:s tränare Lars-
Gunnar Hermansson 
efter slutsignalen.

Respekten för tabelltvåan 
Lärje/Angered tycktes stor 
hos gästerna ty hemmalaget 
tilläts dominera den första 
akten fullständigt. Passnings-
skickliga LAIF luckrade upp 
det gulsvarta försvaret gång 
efter annan 
och hade det 
inte varit 
för Andreas 
Skånberg i 
målet, som 
svarade för 
ett par högkvalificerade 
räddningar, kunde matchen 
varit över redan i paus. Nu 
stannade det tack och lov 
vid 1-0, målet inprickat av 
Nedin Dzafic redan efter 
fem minuter.

– Det var första gången 
under min tid i klubben som 
jag såg ett sådant okoncen-
trerat och ofokuserat lag. Vi 
såg rädda ut. Vi ska vara tack-
samma över att vi var kvar i 
matchen när domaren blåste 
för pausvila, förklarade Her-
mansson.

Ahlafors samlade mod 

och det blev betydligt bättre 
under matchens återstående 
hälft. AIF satte en högre 
press och Lärje/Angereds 
dominans blev därför inte 
lika påtaglig. Gästerna note-
rades för två fina kvitterings-
chanser, en i början och en 
i slutet av halvleken. Mat-
churet visade 48 minuter när 
Henrik Andersson nära nog 
fick öppet mål, men frispark-
snicken smet utanför.

Dålig inledning
Med sju minuter kvar att 
spela sköt Johan Elving 
en frispark, som via Ettah 
Ijoh i hemmakassen, träf-
fade stolpen. Närmare än så 
kom emellertid inte AIF, som 
fick se Nedin Dzafic göra sitt 

och hemma-
lagets andra 
mål alldeles 
i slutskedet. 
F r a m s p e l -
ningen var 
en delikatess 

av konstgräsbanans främste 
aktör, Enis Radonic.

– I den andra halvleken 
fick vi åtminstone se ett nor-
malt Ahlafors. Det som stör 
mig är att om vi hade nor-
malpresterat i två halvlekar så 
kunde vi fått med oss poäng 
från den här matchen. Det 
var vår dåliga 
i n l e d n i n g 
som för-
störde allti-
hop, suckade 
H e r m a n s -
son.

Efter tuf-
fast tänkbara 
i n l e d n i n g 
på höstsä-
songen, med 
matcher mot 
t a b e l l e n s 
topplag IFK 
U d d e v a l l a 
och Lärje/
A n g e r e d , 
väntar nu 
en mycket 
viktig drabb-
ning för 
Ahlafors IF 
på onsdag. 
Då gästas 

Sjövallen av IFK Trollhättan, 
ett av de jagande lagen från 
tabellens nedre region. Till 
mötet med Trollhättekam-

raterna får AIF tillbaka Jihad 
Nashabat som missade tors-
dagskvällens match på grund 
av avstängning.

Lärje/Angered nollade Ahlafors på BläsebovallenLärje/Angered nollade Ahlafors på Bläsebovallen
– AIF:s första halvlek 
den sämsta i år

PÅ BLÄSEBOVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gästernas Rasmus Johansson med en av få framstötar. Det ville sig inte för Ahlafors IF i mötet med tabelltvåan Lärje/Ange-
red.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland, 11/8
Lärje/Angered – Ahlafors 2-0 (1-0)

MATCHFAKTA
1-0 (5) Nedin Dzafic
2-0 (89) Nedin Dzafic
AIF:s lag: Skånberg – Otter, H 
Andersson, Nylander, A Anders-
son (80 Berndtsson-Gonzales) – 
M Johansson, Elving, R Johans-
son (63 Lundsten), Stenström (70 
Abdularazek) – El-refei, Antons-
son.
Varningar AIF: Henrik Anders-
son, Peter Antonsson, Andreas 
Skånberg.
Publik: 220.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

AHLAFORS IF
Division 3 NV Götaland

VS

IFK TROLLHÄTTAN
ONSDAG 17 AUGUSTI

KL 18.30
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärd

www.ahlaforsif.se

Stöd AIF 
- Gå med i Klubb 1913!

Friidrottsträning

Måndagar & 
onsdagar kl 17.30 

och håller på till kl 19.00 
i Jennylund, Bohus

Vid frågor ring Bohus IF 
Friidrott, tränaren 

Per Carlsson  0765-09 90 01

Friidrottssektionen i Bohus IF bjuder in
Ni som är tränare

Ni som vill bli tränare
Ni som vill bli hjälptränare

Ni som på annat sätt vill hjälpa till 
att sprida friidrotten i Ale 

till ett möte 
söndag 28 augusti kl 10-12

 i Bohus IF klubbstuga 
(Jennylund, Bohus)

Agenda:
Träningstider i nya hallen
Uppdelning av grupper och tider
När går vi inomhus
Tränarutbildningar
Friidrotten i Ale kommun

Vid frågor etc kontakta Sektionsansvarig 
Per Carlsson 0765-09 90 01

Alla barn och ungdomar 
6 -14 år är välkomna!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI


