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ALAFORS. 25 minuters 
propaganda sen tappa-
de Ahlafors konceptet.

ÖIS-förvärvet Jonat-
han Lindström gjorde 
sina första 90 minuter.

– Starkt att vinna när 
vi släpper taktpinnen 
så tidigt, löd hans egen 
dom.

Velebit som drillas av den 
forne landslagsbacken Teddy 
Lucic stod för motståndet på 
Sjövallens konstgräs i lör-
dags. Laget som i år huserar 
i division fyra hängde inte 
med i svängarna när matchen 
blåstes igång. AIF visade på 
nytt en bra inställning från 
avspark. De gulsvarta var 
rappare i benen och snabbare 
i tanken. Anförda av fälther-
ren Johan Elving (vilken 
pondus han spelar med) och 
Jihad Nashabat på topp 
har AIF en spets av mycket 
hög klass. När dessutom Ali 
El-refaei ser ut att vara i 
bättre form än 
någonsin finns 
det alla förut-
sättningar att 
vara hoppfull 
för årets gul-
svarta offensiv. 
Efter 25 minuters uppvisning 
stod det 3-0 till hemmalaget, 
Jihad Nashabat var inblan-
dad i samtliga. 2-0-målet var 
en perfekt slagen hörna som 
Peter Antonsson var sist på.

Dessvärre tog AIF fram-
gången på fel sätt. Löpning-
arna upphörde och bolltem-
pot sjönk. Gästerna bjöds in i 
matchen och det dröjde inte 
länge förrän de tackade för 
inbjudan. Innan pausvilan 
hade Velebit reducerat två 
gånger om och hade dess-
utom en kvitteringsboll inne 
som blåstes bort för offside. 
Ett domslut som med all rätt 
ifrågasattes.

– Förhoppningsvis tar vi 
detta som en lärdom. Efter 
3-0 blir vi bekväma och 

lämnar matchplanen. Utan 
ödmjukhet och rätt inställ-
ning kan du lätt förlora en 
sådan här match. Det är dess-
utom väldigt svårt att återta 
initiativet när du väl har 
tappat det. Velebit växte när 
de fick utdelning och plöts-
ligt var det match igen, sum-
merar en inte allt för nöjd 
AIF-tränare, Lars-Gunnar 
Hermansson som dock till-
lade:

– De första 25 minuterna 
är årets bästa, men resten vill 
jag glömma.

Elvings kanon
Andra halvlek innehöll inte 
mycket att rapportera om. 
Jonathan Lindström tog en 
bra löpning och fälldes bryskt 
i straffområdet. En elvame-
tare som Johan Elving satte 
högt i mål. Samma sak gjorde 
han när Edwin Persson fick 
frispark strax utanför straff-
området. Elvings kanon var 
otagbar. Jonathan Lindström 
spelade för första gången två 

halvlekar på 
AIF:s inner-
mittfält.

– Det var 
länge sedan 
och det känns 
i både ben och 

rygg. Plasten suger lite extra, 
men det känns bra. Jag tycker 
vi inleder matchen strålande, 
synd att vi inte kunde hålla 
i det. Vi släppte in dem lite 
för enkelt och sen är det svårt 
att ta tillbaka initiativet, men 
vi vinner och det är trots allt 
det viktigaste, säger Jonathan 
Lindström som kamperade 
med Johan Elving på mitt-
fältet.

– Johan är väldigt enkel 
att spela med. Han har tagit 
ytterligare ett par kliv och är 
väldigt komplett. Framför 
allt imponerar hans defen-
siva arbete, han står alltid rätt 
och slår bort väldigt få bollar. 
Idag blev jag också impone-
rad av vänsterbacken Erik 
Gunnarssons inhopp. Det 

var hans första insats i AIF-
tröjan och det såg lovande ut.

Erik Gunnarsson, 18, är 
det senaste nyförvärvet och 
anslöt till Ahlafors trupp i 
veckan. Han kommer från 
IFK Göteborgs U-trupp.

Vinnarmentalitet
Ahlafors har nu vunnit de 
två inledande tränings-
matcherna och Lindström 
hoppas att det fortsätter så.

– Jag vill att vi skapar en 
vinnarmentalitet i laget, att 
vi vinner även när spelet går i 
baklås. Det är det som skiljer 
topplagen mot övriga.

GÖTEBORG. Under helgen 
har Bohus IF:s duktiga 
ungdomar varit i farten och 
spelat seriespel i bordtennis, 
totalt var tre lag i farten. 

För ett lag blev det seger 
med 4-1 mot ett svårspelat 
Lindome. Laget bestod av 
Erik Börjesson, Maximus 
Nordgren och Manuel 
Storch.

– Alla tre killarna bidrog 
på ett fantastiskt sätt till 
segern, säger Magnus 
Olofsson efter matchen.

Efter 1-1 efter de inle-
dande singlarna blev det 
seger i dubbeln och det 
blev matchavgörande. Efter 
det tog laget ytterligare två 
segrar i de avslutande sing-
larna. Tyvärr blev det ingen 
mer match då motståndarna 

hade svårt att få ihop lag och 
inte kunde ställa upp.

För nästa lag blev det 
tyvärr två förluster. Laget 
bestod av Anton Henriks-
son och Viktor Johansson. 
Den första matchen spelades 
mot Ruddalen och det blev 
en stenhård drabbning, där 
de gulsvart till slut fick ge sig 
med 2-3.

– Efter detta var kraf-
ten slut hos killarna, säger 
Annica Henriksson efter 
matchen. 

I nästa match blev det 
storstryk med 5-0 mot topp-
laget Kannebäck.

– Inget att säga om resul-
tat, de var helt klart bättre än 
oss i dag, säger Annica.

För det tredje laget blev 
det storseger med 5-0 mot 

Romelanda.
– Vi var numret större än 

våra motståndare idag, säger 
Kauko Pylkkänen. 

– Vi släppte inte många 
bollar totalt på fem matcher 
idag.

Nu leder laget sin serie 
men nu väntar lite tuffare 
motståndare i de nästa 
matcherna.

– Vi har stort självför-
troende nu och känner oss 
starka, säger Kauko. 

Tyvärr blev det bara en 
match då Torslanda hade 
svårt att få ihop lag till 
dagens match. Matchen 
kommer antagligen att 
spelas under veckan som 
kommer. 

❐❐❐

Upp och ner för Bohus IF bordtennis

Helgens seriespel innebar både segrar och förluster för Bohus IF:s bordtennisungdomar.

Här formas ett vinnande AIF
– 25 minuter räckte mot Velebit– 25 minuter räckte mot Velebit

Jonathan Lindström gjorde sina första 90 minuter i AIF sedan återkomsten. Med Lindström och Johan Elving på mittfältet 
får gulsvart fyra bra fötter som kan fördela bollar i alla riktningar.

Även Jonathan Henriksson gjorde sin första match i Ahlafors IF sedan en sejour i Näset. 
Henriksson bildade mittlås med Shkar Nawzad.
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FOTBOLL
Träningsmatch
Ahlafors IF – Velebit 5-3 (3-2)


