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ALAFORS. Vilken full-
träff!

TV-laget med många 
kända profi ler gästade 
Sjövallen, Svenska 
Stenhus Arena, när 
Ahlafors IF fi rade 100 
år i lördags.

400 människor glad-
de sig åt underhållning-
en på dagen och 300, 
ännu gladare, anslöt till 
festen i Furulundspar-
ken på kvällen.

I ett års tid har Ahlafors IF 
förberett jubileumsdagen 1 
juni 2013. Ändå kunde vädrets 
makter ensamt utgöra skillna-
den mellan en total succé och 
fiasko. En viss spänning låg i 
luften när de svarta molnen 
sågs i horisonten. Det blev 
dock strålande sol med åskan 
på behörigt avstånd. Endast 
några välbehövliga regnstänk 
kom likt en belöning till alla 
gulsvarta oldtimers som käm-
pade tappert med att få kon-
troll på bollen och samtidigt 
undvika andnöd. Jubileums-
matchen mot ett profiltungt 
och namnkunnigt TV-lag 
kryddades lite extra av Thore 
Skånberg som agerade fly-
gande speaker. Han var till 
och med ute på plan och inter-
vjuade VM-hjälten från 1994, 
Thomas Ravelli.

– Jag skäms! Vi är så dåliga! 
Det här kan gå hur som helst, 
tur att jag är med och vaktar 

målet, sa Ravelli lagom 
ödmjukt med glimten i ögat.

Billy Landsdowne som 
tillsammans med TV4-profi-
len Patrick Ekwall hållit ihop 
laget och verksamheten sedan 
1996 kontrade snabbt.

– Det enda problemet med 
Ravelli är att han är skotträdd, 
men vi brukar se till att det 
kommer fram så få bollar som 
möjligt…

Det lyckades TV-laget rik-
tigt bra med. Ahlafors Old-
timers fick vänta till slutmi-
nuten innan de fick chansen 
att testa Thomas Ravelli. Ett 
mönsteranfall där systrarna 
Ingrid och Helen Johansson 
Björk angav tonen, spelade 
bollen vidare till notoriske 
skyttekungen Niklas Zet-
terlund som utan pardon 
satte bollen otagbart i krysset 
bakom en maktlös Ravelli.

– Han chansade bara. Inte 
en chans att han siktade, sa 
den forne målvaktshjälten 
som fick finna sig i att bli lite 
hånad.

– Det var inte så svårt, det 
räckte att träffa mål, konstate-
rade ”Zäta”.

Problemet för jubileums-
klubben rent sportsligt var att 
TV-laget redan hade prickat 
in tre mål innan gulsvart 
kunde fira sin första fullträff. 
Figo gjorde 1-0, Michael 
Hansson 2-0 och Andreas 
Yngvesson 3-0.

Ahlafors IF hade satsat 
på ett rutinerat manskap. 

Endast Mattias Skånberg 
och Rikard Nylander var 
under 40 år. Den fysiska statu-
sen var minst sagt ansträngd, 
vilket avslöjades redan vid 
uppvärmningen då den ena 
sträckningen avlöste den 
andra. Claes Nicklasson fick 
äran att mota bollar under den 
inledande delen av matchen, 
han avlöstes av Kenneth 
Flodin och sist fick Stefan 
Johansson chansen. Till det 
hedersamma uppdraget att 
bära lagkaptensbindeln för 
100-åringen utsågs Ulf Pet-
tersson.

– Bland det största jag har 
upplevt. Jag var oerhört stolt 
när vi gick in på Sjövallen och 
det var en fantastisk upple-
velse att återse alla igen. Sedan 
var det inte lika roligt att upp-
täcka att man inte längre kan 
göra samma saker med bollen, 
sa Pettersson.

Till TV-lagets främsta 
profil utsåg matchvärdarna 
Ale Elförening och Sportlife 
Abgar Barsom och i Ahlafors 
Oldtimers fick Helen Johans-
son Björk samma utnämning.

– Jag är väl egentligen för 
bra för att vara med på den 
här nivån. Fysiskt är jag fort-
farande tränad för allsvenskt 
spel, men jag anpassar mig. 
Idag blev jag ändå impone-
rad av att de spelade med fyra 
tjejer och de var nästan värst 
att möta. Jösses, de kunde 
sparka boll, menade Abgar 
Barsom.

"Vilken idyll!"
I Furulundsparken bjöds båda 
lagen och särskilt inbjudna på 
en festmåltid. De namnkun-
niga gästerna konstaterade 
att Ahlafors IF:s anläggning 
måste tillhöra landets vack-
raste.

– Vilken idyll! Jag har aldrig 
sett något liknande och vilka 
fantastiska människor. Det är 
detta som gör att man inte kan 
sluta älska fotboll, sa Robert 
Prytz senare på kvällen.

Patrick Ekwall öste beröm 
över arrangören och hoppa-
des att TV-laget gjort ett bra 
intryck.

– Målet är ju att bidra till 
att förgylla fotbollen, skapa 
lite fest på landets alla arenor 
där vi normalt inte är. Ahla-
fors känns väldigt professio-
nella och kommer säkert att 
fira 200 år också. Jag hoppas 
att vi satte lite guldkant på 
jubileumsdagen även om 
det här var vår första match 
för sommaren, vilket kanske 
märktes på sina håll. Faktum 
kvarstår ändå att vi har elva 
raka matcher utan förlust!

TV-laget deltog i festlighe-
terna i parken till dess att den 
chartrade bussen kom. Istället 
gjorde The Flashmen entré 
och såg till att dansskorna inte 
åkt på i onödan för de som lagt 
fotbollsskorna på hyllan.

– TV-laget mötte klubbens Oldtimers

AIF fi rade 100 år
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Lagkaptener emellan. Ekwall vs Pettersson. Domartrion utgjordes av Maria Zetterlund, Per 
Rehnlund och Carina Ackerfors.

Robert Prytz ansåg att 
Sjövallen höll högsta klass.

Figo rundade både Claes Nicklasson och AIF Oldtimers 
försvar när han gjorde 1-0. 

Här hängde inte ens Mikael Larsson (Wehrle) med. TV-
lagets profi ler spelar 15 matcher om året och det märktes.

Patrik Nilsson och Robert Prytz kunde ta varandra i han-
den och vara överens om att "de var bättre förr"...

Idyllen. Sjövallen, Svenska Stenhus Arena, bjöd jubileumsmatchen mellan AIF:s Oldtimers och TV-laget på bästa tänkbara inramning. 400 personer njöt av underhållningen.


