
ALAFORS. Stenungsund 
kämpade om seriese-
gern och Ahlafors för 
sin heder.

Lagen delade rättvist 
på poängen och AIF 
gav därmed avgående 
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson en snygg 
avskedsföreställning.

- Det var känslomäs-
sigt idag. En fantastisk 
förening med mycket 
hjärta gör det ont att 
lämna, summerade 
Hermansson.

Ahlafors IF startade utan 
tunga profiler som Jonatan 
Lindström, Niclas Elving, 
Jihad Nashabat och Jonat-
han Henriksson. Istället fick 
hemmapubliken bland annat 
stifta bekantskap med en 
ny mittback. 
Oscar Olofs-
son, 18, gjorde 
debut från start 
och som han 
gjorde det!

– Ungdomssatsningen som 
Ahlafors, Nol och Nödinge 
driver gemensamt börjar nu 
bära frukt. Ale J United ska de 
vara rädda om, där finns fram-
tidens spelare och det visade 
Oscar Olofsson idag med all 
tydlighet, säger Lars-Gunnar 
Hermansson.

Gästande Stenungsund var 
på jakt efter tre poäng för att 
på allvar utmana Grebbestad 
om seriesegern. AIF visade 
dock bestämt att man inga-
lunda var slagna på förhand. 
SIF hade märkbara problem 
att ta sig fram till några klarare 
målchanser. Edwin Pearson 

och Johan Elving vann fler-
talet kamper på mittfältet och 
bakom dem visade Henrik 
Andersson och nämnde 
Oscar Olofsson beslutsamhet.

Efter en första mållös halv-
lek hettade det till i den andra. 
Hemmalaget fick ta till allt 
bryskare metoder för att hålla 
emot. Inom loppet av ett par 
minuter fick AIF tre gula kort 
och ett rött hängde i luften. 
Med 20 minuter kvar vann 
Stenungsund kampen i luft-
rummet och 0-1 seglade in 
bakom Andreas Skånberg. 
Målet gav energi åt båda lagen 
och avslutningen blev raff-
lande. Med någon minut kvar 
att spela svepte Ali El-Refaei 
ett inlägg mot bortre stolpen 
där Moha Abdulrazek träf-
fade stolpen, returen gick rakt 
ut till inbytte Jonatan Lind-

ström. 1-1 och 
en välförtjänt 
poäng till hem-
malaget. Efter-
som Grebbe-
stad hade tagit 

ledningen mot Skoftebyn 
påverkade inte målet Stenung-
sund som istället får rikta in sig 
på kvalspel.

Behöver inte skämmas
– Killarna gör en stabil insats 
och släpper inte till något 
nämnvärt. Poängen behöver vi 
inte skämmas över, anser Her-
mansson i efterhand.

Tre år som huvudtränare 
i Ahlafors IF, vad har du sett?

– För det första en fören-
ing med stort och brett enga-
gemang. Alla vill klubben väl. 
Sportsligt har jag imponerats 
av den moral som killarna har 

visat. Den är ett adelsmärke 
för AIF och den ska de värna. 
Jag har också sett många spe-
lare utvecklas på ett impone-
rande sätt. Henrik Andersson 
har växt från ordinarie start-
spelare till en stöttepelare för 
hela laget. Johan Elving har 
gått från talang till ett riktigt 
fullblod, är ett stort föredöme. 
Anders Andersson hade inte 
varit självklar från start innan 
jag kom, men tog chansen när 
han fick den. Det finns fler 
exempel. Ali El-Refaei tog 
årets konkurrens på rätt sätt

Ahlafors IF:s ordförande 
Claes Berglund och fotbolls-
utskottets Fredrik Olofs-
son uppvaktade Lars-Gunnar 
Hermansson före avspark med 
en stor blomma. Tveklöst en 
bukett han förtjänat!
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FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stenungsund 1-1 (0-0)

ALAFORS. I torsdags 
fi rade Ahlafors IF sin 
bemärkelsedag.

Det bjöds kaffe, saft 
och bakelse i klubbhu-
set.

Närmare 200 per-
soner kom till födelse-
dagskalaset på Sjöval-
len.

Ahlafors fabriker byggdes 
1856 och utgjorde under 
drygt ett sekel det tongi-
vande för samhället. Vid en 
brand 1905 ödelades större 
delen av fabriksbyggnaden. 
Ett återbyggande startade 
genast och 1907 anlände ett 
antal skottar för att instal-
lera maskinparken. Med sig 
i bagaget hade de några fot-
bollar och ganska snart fick 
de tänt de inhemska männen 
på spelet fotboll.

Detta är upptakten till 
det som idag är Ahlafors 
IF. Under de närmaste åren 
spelades improviserades 

matcher och träningar hölls 
på de gräsplättar man kom 
över. Jorden skulle brukas 
maximalt och våra föregång-
are hade det inte lätt i sin 
strävan att få spela fotboll.

Efter några år fick fot-
bollsutövarna tillgång till 
en plan, belägen mitt i sam-
hället. Den 3 oktober 1913 
samlades ett 30-tal personer 
under ledning av August 
Hansson för att undersöka 
intresset för bildandet av en 
fotbollsförening.

I torsdags firade Ahla-
fors IF sitt 100-årskalas. 
Jubileumskommittén hade 
ordnat med öppet hus på 
Sjövallen dit alla medlemmar 
var välkomna. Närmare 200 
personer anammade inbju-
dan.

– Det var folk i alla åldrar 
och en väldigt gemytlig 
stämning runt fikaborden. 
Fotoutställningen som 
Raggen Otter hade fixat var 
mycket uppskattad. Det var 

gamla AIF-bilder och foton 
från samhället som visades 
upp, berättar klubbmästare 
Harald Axberg.

Gästerna fick lyssna till 
vacker sång signerad Stina 
Johansson, som i egenskap 
av representant i luciakom-
mittén, hade sällskap av årets 
nyligen utnämnda kandida-
ter.

– Ett ypperligt tillfälle 
att få träffa AIF-vänner 
från förr, men samtidigt en 
bra möjlighet att få stifta 

närmare bekantskap med 
dagens ledare och spelare, 
konstaterade hedersmedlem 
Kennert Larsson som kom 
till klubbhuset med en kasse 
fylld av minnen i form av 
skrivelser och bilder.

Mer högtidligt blir det 
lördagen den 23 november 
då Ahlafors IF arrangerar sin 
jubileumsfest i Medborgar-
huset. 

Harald Axberg och Lena Rhodén Andersson i jubileumskom-
mittén dukar upp med bakelse i samband med Ahlafors IF:s 
100-årskalas på Sjövallen i torsdags.

Torsten Ask och Roland Sjöqvist pratade gamla minnen på 
Ahlafors IF:s födelsedagskalas.
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100-årskalas100-årskalas
hos Ahlafors IF på Sjövallen

Avtackades. AIF-tränaren Lars-Gunnar Hermansson uppvak-
tades med en bukett före avspark. Föreningen representera-
des av ordförande Claes Berglund (th) och fotbollsutskottets 
Fredrik Olofsson.
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AIF avslutade medmed en höjdare!en höjdare!
– Och LG Hermansson 
avtackades

Oscar Olofssons riktiga 
A-lagsdebut från start i AIF 
som mittback kan han vara 
mycket stolt över.

Ahlafors IF och Ali El-Refaei avslutade 
säsongen på hög höjd. 1-1 mot serietvå-
an Stenungsund satt fi nt.


