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Ahlafors nollat på nytt
– Den gulsvarta segermaskinen har kommit av sig
ALAFORS. Ahlafors IF:s 
storsatsning i årets 
division tre har fått en 
mardrömsstart.

Efter två matcher är 
laget både utan poäng 
och gjorda mål.

– Nu vill jag ha reda 
på vilka som vill dra på 
sig blåstället och kriga 
till sig poäng, säger 
AIF-tränaren Lars-
Gunnar Hermansson 
bistert.
Det fanns all anledning 
för huvudtränaren att vara 
besviken i lördags. Ahlafors 
IF:s hemmapremiär mot 
Grebbestad blev en ny besvi-
kelse. Att förlora bollar på fel 
ställe blev på nytt ödesdigert. 
Denna gång var det exall-
svenske Jonas Henriksson 
som kom fri i en omställ-
ning och lobbade in 0-1 för 
gästerna. 0-2 kom drygt fem 
minuter före paus. AIF hade 
märkbara problem under 
hela matchen att etablera 
några längre anfall på mot-
ståndarens planhalva. Bollen 
gick sällan rätt tre passningar 
i rad.

– Killarna är inte tillräck-
ligt ödmjuka och spelar för 
svårt. Just nu är vi definitivt 
inte så bra som de kanske 
tror. Vi måste kriga med allt 
vi har för att ta poäng, menar 
L-G Hermansson.

Efter 18-0 på de fyra sista 
tränaste träningsmatcherna 
var det ett Ahlafors med stort 
självförtroende som krasch-
landade i premiären förra 
helgen. I kraschen försvann 
desssvärre allt vad självför-
troende heter. Det var ett 
ängsligt lag utan pondus som 
mötte ett betydligt hungri-
gare Grebbestad.

Serien har börjat
– Nu har serien börjat, det 
tror jag alla har insett. Här 
finns det inga lätta matcher, 
utan vi kan förbli poänglösa 
om vi inte är beredda att ta 
jobbet.

Hur ska ni vända det 
här?

– Vi har väldigt mycket att 
snacka om, sättet att spela, 
attityd och inställning. Jag 
är förvånad över att vi inte 
ens i slutet lyckas lyfta in 
fler bollar i strafformrådet, 
utan fortsätter att taffla med 
bollen på egen planhalva, 
mullrar Lars-Gunnar Her-
mansson.

Det var med stor förvå-
ning som han inför premiä-
ren ändrade på den fram-
gångsrika mittfältsduon 
Edwin Pearson och Johan 
Elving till förmån för Jona-
tan Lindström. I lördags 
fick Edwin chansen centralt 
direkt i andra halvlek. Jona-
tan Lindström tog istället 
klivet upp i anfallet.

– Edwin gör enligt mig en 
mycket bra match när han 
kommer in och det får du 
tolka som du vill, säger L-G 
Hermansson.

Det tolkar vi som att det 

börjar bli trångt om platserna 
på det centrala mittfältet.

Niclas Elving, anfallsvap-
net ute till vänster, har varit 
som bortblås i två matcher.

– Jag får inga bollar att 
jobba med. Det är frustre-
rande, men vi har inte varit 
tillräckligt bra heller. Allt 
hänger väl 
ihop. Vi kliver 
inte dit rik-
tigt, säger den 
v i n d s n a b b e 
Elving efter 
matchen.

Närmast väntar Stångenäs 
borta på söndag. L-G flaggar 
redan för att han är sugen på 
att röra om och testa nytt när 
det är så många delar som 
inte har fungerat.

– Jag ändrar aldrig efter en 
match, men nu har vi spelat 
två och vi har förlorat dem 

på samma sätt. Då anser jag 
att det finns skäl att göra lite 
större rokader.

I skadade mittbacken 
Henrik Anderssons från-
varo gjorde Shkar Nawzad 
årsdebut. Han utsågs till 
bästa hemmaspelare och lär 
vara given fram över.

Efter noll 
gjorda serie-
mål är det 
med stor 
sannolikhet 
framåt som 
L-G grubb-

lar mest, men det tidigare så 
solida försvaret måste också 
tätas på nytt.

– Det finns att fundera 
på och det är fördelen med 
många alternativ. Jag ska 
lyssna till killarnas analys 
också, medgav AIF-tränaren 
på lördagskvällen som även 

höll med om att det finns en 
form av prestationsångest i 
laget.

Värt att framhålla, deba-
clet till trots, är hemmamål-
vakten Andreas Skånbergs 
två magnifika parader.  Synd 
att räddningar som dem inte 
får bli poänggivande. Kanske 
föranledde dessa ändå att 
Grebbestad ej lyckades för-
valta straffsparken strax före 
slutet.

Ahlafors var i princip 
helt ofarligt i det uppställda 
spelet mot Grebbestad, men 
Johan Elving och Jonatan 
Lindström träffade båda 
ramverket i varsin halvlek. 
Lite stolpe in på söndag hade 
nog inte gjort ont...
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Shkar Nawzad var bäst Shkar Nawzad var bäst 
i AIF.i AIF.

Jihad Nashabat under ett av få kontrollerade anfall. Ahlafors har en hel del att prata om inför 
bortamatchen mot Stångenäs nu på söndag.
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Grebbestads IF 0-2 
(0-2)
Matchens kurrar AIF: Shkar Nawzad 
3, Johan Elving 2, Andreas Skån-
berg 1.

Edet FK – Gunnilse IS 1-2 (0-2)
Mål EFK: Marcus Olsson.

Stenungsunds IF 2 7 6
Gunnilse IS 2 5 6
Grebbestads IF 2 4 6
Vänersborgs IF 2 3 4
Västra Frölunda 2 3 4
Stångenäs AIS 2 2 3
Skoftebyns IF 2 -1 3
Edet FK 2 -1 1
Melleruds IF 2 -3 1
Ahlafors IF 2 -5 0
Kärra KIF 2 -6 0
Älvsborgs FF 2 -8 0

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Bosna IF 2-4 (0-3)
Mål ÄIK: Johan Wester 2.
Matchens kurrar: Jakob Salenius 
3, Magnus Lindgren 2, Markus 
Hedberg 1.

Zenith – Nol IK 2-1 (1-1)
Mål NIK: Jesper Garvetti .
Matchens kurrar: Jesper Garvetti 3, 
Niklas Koppel 2, Niklas Axelsson 1.
Kommentar: Det var svårspelat 
när Zenith tog emot Nol. Regn och 
snålblåst. Jesper Garvetti gav ändå 
gästerna ledningen, men precis före 
paus kvitterade hemmalaget. Andra 
halvlek blev mest ett ställningskrig 
fram till den 80:e minuten, då den 
tidigare AIF:aren Christian Berndts-
son skickade in segermålet.
– De var lite bättre än oss och vann 
ändå rättvist. Vi kämpade tappert, 
men gjorde inte någon av våra 
bättre insatser, summerade NIK-
tränaren Peter Karlsson årets första 
nederlag.

Backatorps IF – Nödinge SK 2-3
Mål Kalle Hamfeldt 2, Kajin Talat. 
Matchens kurrar: Kalle Hamfeldt 3, 
Adej Hayek 2, Kajin Talat 1.

Säve SK 3 4 9
Bosna IF 3 4 7
IK Zenith 3 2 6
Nödinge SK 3 0 6
Nol IK 2 4 3
Lundby IF 2 3 3
Hyppelns IK 2 1 3
Älvängens IK 3 -2 3
Hålta IK 3 -6 3
Hälsö BK 2 -1 1
Backatorps IF 2 -3 0
Surte IS FK 2 -6 0

Division 3B Göteborg damer
Ahlafors IF – Balltorps FF 5-0
Mål AIF: Cecilia Gustafsson 2, Mikaela 
Andersson 2, Fanny Synnerhag. 
Matchens kurrar: Cecilia Gustafsson 
3, Catrine Aronsson 2, Emma Gun-
narsson 1.
Kommentar: Ahlafors IF:s damer 
tog snabb revansch på sig själva 
genom att hemmabesegra Balltorp 
med samma resultat som i premiär-
förlusten.
– Ett  helt annat go idag. Vi gör en 
stabil laginsats och har matchen 
under full kontroll, sa en belåten AIF-
tränare, Ola Holmgren.

Öjersjö IF 2 10 6
Göteborgs SIF 2 7 6
Utbynäs 1 4 3
Jitex FC 1 1 3
Ahlafors IF 2 0 3
Balltorps FF 2 -1 3
Kållereds SK 2 -3 0
IK Virgo 2 -8 0
Sandarna BK 2 -10 0
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