
ALAFORS. Ahlafors IF 
har bara förlorat en 
träningsmatch i år.

På de tre senaste har 
gulsvart gjort impone-
rande 14-0.

– Vi har tränat på att 
vinna matcher även om 
spelet inte fungerar, 
men vi har mer att 
bevisa, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson kritiskt.

En lång försäsong med snudd 
på två träningsmatcher i 
veckan närmar sig slutet. Åter-
står ett genrep mot Åkarps IF 
på lördag, sedan väntar serie-
premiär borta mot Stenung-
sund.

– Vi har nog kommit så 
långt som jag hoppades. Det 
är skönt att det snart drar 
igång, då tror jag också att de 
sista pusselbitarna faller på 
plats. Mycket handlar om atti-
tyd och den förändras när det 
blir allvar, säger Lars-Gunnar 
Hermansson.

I måndags hemmabesegra-
des Alingsås IF med klara siff-
ror, men av matchen i sig fanns 
det mer att önska.

– Den första kvarten är 
okej. Efter vårt 1-0-mål tappar 
vi på nytt ödmjukheten och tar 
inte jobbet. Vi släpper ifrån 
oss taktpinnen, säger Her-
mansson som fick höja rösten 
i paus.

– Det blev bättre i andra 
halvlek. Framför allt är jag 
nöjd med att vi inte släpper till 
något bakåt. De skapar nästan 
ingenting och Johan Elving 
spelar upp sig ordentligt. Han 
gör två mål och spelar fram till 
ett, ändå vet jag att han har 
mer att ge. Det säger en del 
om honom, förklarar Her-
mansson.

Konkurrensen är stenhård 
om platserna i startelvan och 
lagledningen hade nog hop-
pats fått några frågetecken 
uträtade den gångna veckan, 
men icke.

– Nej, det är nog snarare 
som så att vi har blivit mer 
fundersamma. Idag tror jag 
det är minst tre positioner 

som jag grubblar över, avslöjar 
Hermansson.

De båda anfallspositio-
nerna krigar flera spelare om. 
Av allt att döma har i alla fall 
Moha Abdulrazek spelat 
till sig en av platserna. Han 
sliter hårt och levererar i varje 
match. Mohas 1-0 mål var 
resultatet av en uppoffrande 
satsning framför motståndar-
målet. Jihad Nashabat som 
ligger när-
mast till hands 
hade det tufft 
i första halvlek 
och ersattes 
av Sebastian 
Holstein. Att det finns fler 
alternativ visade L-G Her-
mansson, då han under sista 
kvarten lät Jonatan Lind-
ström hoppa in i rollen som 
en släpande forward. Han 
behövde inte många bollkon-
takter förrän han utmanade 
i straffområdet, fälldes och 
tilldömdes en straff. Johan 
Elving är säkerheten själv från 
elva meter.

– Det är klart att vi är bort-
skämda med att ha ett spar-
kapital som Lindström på 
bänken. Det är vi nog tämligen 

ensamma om i den här serien. 
Nu hoppas vi att han blir frisk 
och får vara hel så vi kan spela 
med honom från start. Det är 
spetskompetensen som avgör 
den här matchen, menar Her-
mansson.

Jämte Johan Elving har unge 
Edwin Pearson fått chansen 
och allt tyder på att han också 
har tagit den. Han gnuggar 
på duktigt och matchen om 

mittfältet ser ut 
att bli svår att 
vinna för mot-
ståndarna i år. 

I försvarslin-
jen har Henrik 

Andersson varit dominant 
som mittback. Han har missat 
de två senaste matcherna, 
men är nog tillsammans med 
Andreas Skånberg och Johan 
Elving den mest självklare 
i startelvan. Det blev istäl-
let Anders Andersson och 
Jonathan Henriksson som bil-
dade mittlås de senaste match-
erna. Lokaltidningen tippar 
att båda finns med i startelvan, 
men att Andersson får kliva ut 
på en kant. 

På en av vingarna lär Niklas 
Elving var självskriven, den 

andra lär det bli dagsformen 
som avgör.

Detta ska läsas som spe-
kulationer och tidningar har 
långt ifrån alltid rätt... 
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"Vi har mer att bevisa"
AIF:s Lars-Gunnar Hermansson måttligt imponerad trots 14-0 på de tre senaste 
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FOTBOLL
Träningsmatch
Ahlafors IF – Alingsås IF 3-0 (1-0)

Moha Abdulrazek fortsätter 
att imponera i AIF:s anfall.

Johan Elving var fältherre och lagkapten i näst sista trä-Johan Elving var fältherre och lagkapten i näst sista trä-
ningsmatchen mot Alingsås IF. Vem ska kunna ta bindeln ningsmatchen mot Alingsås IF. Vem ska kunna ta bindeln 
ifrån honom?ifrån honom?


