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STENUNGSUND. Ahla-
fors IF lyckades inte 
rubba seriefavoriten 
Stenungsund i premiä-
ren.

Gulsvart hade märk-
bara problem att skapa 
målchanser och förlus-
ten var odiskutabel.

Lika tungt som ne-
derlaget var att mitt-
backsklippan Henrik 
Andersson sträckte 
baksidan och riskerar 
bli borta länge.
Stenungsund borta rankas 
som seriens svåraste match, 
men det fanns ändå vissa 
förhoppningar om en gul-
svart succé. Ahlafors hade 
18-0 i de fyra avslutande 
träningsmatcherna och var 
fram till premiären befriade 
från skador och sjukdomar. 
På lördagen tvingades dock 
en magsjuk Anders Anders-
son lämna återbud och Erik 
Gunnarsson fick lite ovän-
tat göra debut i division tre. I 
den 25:e matchminuten blev 
det ytterligare en föränd-
ring i backlinjen, då Henrik 
Andersson tvingades utgå. 
Niclas Bjärnlind fick kliva 
in i mittförsvaret och Sebas-
tian Häll-
bäck tog 
position ute 
till höger. 
Ställningen 
var redan 2-0 
till Stenungsund som effek-
tivt förvaltade alla chanser.

– Vi visste att de hade 
bra omställningar och hade 
därför betonat vikten av att 
inte förlora boll på mitten 
i uppspelsfasen, ändå sker 
det åtskilliga gånger. Det 
bekymrar mig och självklart 
påverkar det oss också att 
vi tvingades göra två för-

ändringar i vår tänkta för-
svarsuppställning. Totalt 
sett förlorar vi ändå mot ett 
bättre lag. De var kliniska i 
sina avslut och det är bara att 
berömma. De har spelat ihop 
ett bra lag och ser ut att vara 
mogna att ta nästa steg, ana-
lyserar AIF-tränaren Lars-
Gunnar Hermansson.

Ahlafors tog 
över i slutet 
av första halv-
lek och Johan 
Elving hade en 
bra frispark som 

målvakten hade vissa pro-
blem med. I paus bestämde 
sig AIF för att gå för tre 
poäng. Laget vädrade tidig 
reducering, främst via farliga 
hörnor av Jihad Nashabat 
som ofta hittade Jonathan 
Henrikssons skalle. Istället 
bjuds publiken på lite fot-
bollsgodis då Stenungsund 
rullar upp det gulsvarta för-

svaret och sätter 3-0.
– Det blev droppen. Efter 

det försvann gnistan och 
hoppet. Vi kände nog alla att 
det blev för mycket att hämta 
in. Vi har en hel del att fun-
dera över till hemmapremiä-
ren mot Grebbestad, säger 
Lars-Gunnar Hermans-
son som hoppas ha Shkar 
Nawsad  tillbaka i truppen 
inom kort.

– Vi får nog räkna med att 
Henke blir borta en tid nu 
och återigen får vi klart för 

oss hur viktigt det är med en 
bred trupp.

Förstår vi Hermansson 
rätt blir det fler ändringar 
i startelvan redan i nästa 
match. Premiäruppställ-
ningen gav inte det besked 
han önskat.

– Samtidigt ska vi inte dra 
några förhastade slutsatser 
än, serien är ju inte direkt 
färdigspelad. Det återstår 
några matcher…

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Premiärelvan:
Målvakt Andreas 
Skånberg
Försvar: Niclas Bjärn-
lind, Henrik Andersson, 
Jonathan Henriksson, 
Erik Gunnarsson
Mittfält: Edwin 
Pearson, Johan Elving, 
Jonathan Lindström, 
Niclas Elving
Anfall: Jihad Nashabat, 
Moha Abdulrazek

Tung premiär för AIF
– Förlust mot Stenungsund och Henke Andersson skadad

STENUNGSUND. Ahla-
fors Jonathan Lind-
ström, 23 och Ste-
nungsunds Magnus 
Källander, 44, spelade 
tre säsonger tillsam-
mans i Örgryte IS.

I lördags ställdes de 
mot varandra i premiä-
ren.

Det small rejält vid 
ett antal tillfällen.

– Jag tycker nog att han 
kunde fått se det röda kortet. 
Han fick ett gult ganska 
tidigt och sen var han var sen 
in i ett par dueller mot mig, 
sa Jonathan Lindström efter 
förlusten, men han berömde 
också sin överman.

– Källander är fortfarande 
grymt duktig. Han står rätt 
hela tiden och spelar klokt. 
Han gör nästan inga miss-
tag och slår inte bort många 
bollar. 

Magnus Källander tidi-
gare också professionell i 
Grekland och precis som 
Lindström assisterande 
tränare i sitt lag, var enligt 
Jonathan imponerad av 
Ahlafors IF.

– Vi snackade lite efter 
matchen och han är över-
tygad om att vi kommer att 
vara med i toppen båda två. 
De fick psykologiskt vik-
tiga mål och hade lite flyt, 
men det måste man ha för 
att vinna. Jag tycker de vann 
helt rättvist. Enligt Källan-
der gjorde de sin bästa match 
för året och enligt mig så 
gjorde vi en av våra sämre. Vi 
kom inte alls upp i nivå, men 
det är bara att komma igen. 
Serien är lång, avslutar lag-
kapten Lindström.

Ett rop på hjälp? Ali el-Refaei kom in i andra halvlek, men denna dag stämde inte 
det gulsvarta anfallsspelet.

Jonathan Henriksson fi ck 
äran att bära AIF:s jubi-
leumströja i premiären.

Henrik Andersson, AIF:s suveräne mitt-
back, sträckte baksidan och riskerar bli 
borta länge. Ett tungt bakslag.

Inget kärt återseende gamla öisare emellan

Det var många dueller på mitten mellan Magnus Det var många dueller på mitten mellan Magnus 
Källander och Jonathan Lindström.Källander och Jonathan Lindström.

Källander spelade på gränsen, men Källander spelade på gränsen, men 
klarade sig undan med ett gult klarade sig undan med ett gult 
kort.kort.

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Stenungsund – Ahlafors IF 3-0 (2-0)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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