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ALAFORS. Sebastian 
Hollstein, nybliven 
lagkapten, tackade för 
förtroendet.

Två målgivande 
passningar och tre nya 
poäng till Ahlafors IF.

– Det är en ära att 
vara kapten och kul när 
spelet stämmer som det 
gjorde efter paus, säger 
han direkt efter slutsig-
nalen.

Det tråkiga först. Ahlafors 
IF får av allt att döma klara 
sig utan sin trogne lagkapten 
och spelmotor, Johan El-
ving. En broskskada i knät 
måste opereras.

– Det var värre än jag 
först trodde. Efter magnet-
röntgen kunde konstateras 
ett större hål i brosket samt 
lösa delar. Det måste ope-
reras snarast möjligt för att 

inte medföra större skada. 
Rehabiliteringen är 6-8 må-
nader, så säsongen är av allt 
att döma över för min del, 
suckar Johan Elving.

Sen det roliga.
Ahlafors IF tog emot Säff-

le på ett soligt Svenska Sten-
hus Arena och genomförde 
en taktiskt fulländad match. 
En spelmässigt jämn första 
halvlek avslutades på bästa 
sätt. En snabb omställning 
i det som skulle bli halvle-
kens sista anfall gav Rade 
Radovic skottläge. Målvak-
ten släppte retur och bollen 
hamnade framför fötterna 
på Michael Hintze. 1-0 var 
lika förlösande för AIF som 
knäckande för gästerna.

– Det var en tacksam av-
slutning, men vi kände oss 
starka och var inte nöjda med 
hur vi spelat i första halvlek. 
Passningsspelet var slarvigt 
och det är frustrerande när 
vi vet på vilken nivå vi kan 
spela. Det handlade om att 
höja tempot, rulla ut mot-
ståndaren och se till att sätta 

punkt. Det var precis vad kil-
larna gjorde. Andra halvlek 
är lika bra som den första var 
dålig, enligt mig, summerar 
AIF-tränaren Daniel Eriks-
son.

Han var självfallet mycket 
nöjd med Michael Hintze 
och Sebastian Hollsteins ar-
bete, men menade samtidigt 
att alla måste lyftas när laget 
håller tätt och vinner med 
3-0.

– Vi fick ordning på spelet 
efter paus, rörde oss bättre 
och hittade fler alternativ. 
Det borde kanske blivit ett 
par mål till. Jag hade några 
”höjdare” idag, får jag ner 
dem ett par meter så blir det 
bra, skrattar Sebastian Holl-
stein som också svarade för 
matchens prestation när han 
tog ner bollen och i samma 
stund flippade den över sin 
försvarare. Fri med målvak-
ten friställde han Nima Ka-
divar som enkelt satte 3-0 i 
öppet mål. 

– Kul att bjuda på lite 
show. Jag såg att backen var 

lite borta så det var värt ett 
försök. Det gick ju bra, kon-
staterar Hollstein.

Dessförinnan hade han 
serverat Peter Antonsson, 
som ånyo svarade för ett ge-
diget arbete längst upp i an-
fallet, till 2-0.

Efter tre raka segrar har 
Ahlafors IF fått lite andrum 
och närmast väntar nu två 
bortamatcher – båda i Vä-
nersborg. På lördag ställs 
gulsvart mot serieledande 
och obesegrade Vänersborgs 
FK.

– Den kunde inte kommit 
bättre. Vi är fyllda med själv-
förtroende och vet att vi kan 
spela riktigt bra fotboll. Det 
ska bli högintressant, säger 
en förväntansfull Daniel Er-
iksson.

Tio mål på tre matcher 
är en skön statistik att luta 
sig mot, men minst lika kul 
är att AIF har hållit nollan i 
270 minuter. Jesper Johan-
nesson, Markus Hedberg, 
Henrik Andersson och 
Erik Gunnarsson tvinga-

de inte burväktare Andreas 
Skånberg till några stör-
re parader i lördags heller. 
Det ser tveklöst mycket in-

tressant ut inför mötet med 
VFK.
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Div 3 nordvästra Götaland 
Ahlafors IF – Säffle FF 3-0 (1-0)

FOTBOLL

Tredje raka för AIF

Lossar kanonen. Sebastian Hollstein spelade fram till två av 
Ahlafors IF:s tre mål i segermatchen mot Säffle. ”Tysken” var på 
ett strålande spelhumör och planens gigant. 

Sebastian Johansson förstärker Ahlafors

Tungt nyförvärv. Sebastian Johansson, tidigare i både Blåvitt och Örgryte IS, samt som proffs i 
turkiska ligan, är klar för Ahlafors IF. Han återförenas därmed med sin tidigare lagkamrat från ÖIS, 
Jonathan Lindström.

– Ex-blåvit öisare gör trean en profil rikare

SEBASTIAN JOHANSSON

Ålder: 34 år.

Gör: Pappaledig.

Bor: Sävedalen.

Tidigare klubbar: Ulrice-

hamns IF, IFK Göteborg, 

Malatyaspor (Turkiet), 

Halmstad BK, Örgryte IS, 

Utsikten.

Förebild: Håkan MIld.

Bäste spelare jag mött: 
Nikolas Anelka.

Bästa fotbollsminnet: 
Seriesegern i division 1 med 

ÖIS 2012.

ALAFORS. Sebastian 
Johansson, tidigare i 
både IFK Göteborg och 
Örgryte IS samt som 
proffs i Turkiet, är klar 
för Ahlafors IF.

Det tunga nyförvär-
vet presenterades på 
Sjövallen på måndags-
kvällen.

– Jag känner mig su-
gen och känner ju Jonte 
Lindström från tiden i 
ÖIS, så när frågan kom 
tvekade jag inte, säger 
Sebastian.

Den energifyllde mittfältaren 
har förvisso inte sparkat boll 
på ett år, men Sebastian Jo-
hanssons meritlista skvallrar 
om att han kommer att bli en 
stor profil i trean.

– Jag har frågat ”Seb” tidi-
gare, men han har haft svårt 
att få tiden att räcka till. När 
Johan Elvings skada bekräf-
tades chansade jag igen och 
denna gång blev det bingo, 

berättar Jonathan Lind-
ström som spelat ihop med 
Sebastian Johansson under 
åren i Örgryte IS.

Efter seriesegern i division 
ett med de rödblå tackade 
Johansson för sig. Tiden till 
jobb, familj och fotboll räckte 
inte till.

Pappaledig
– Nu är jag pappaledig och 
då ser situationen lite annor-
lunda ut. Vi har till en början 
gjort klart att jag ska vara med 
fram till sommaruppehållet, 
sen får vi ta en ny diskussion. 
”Jonte” säger att det är ett 
gott gäng och det är verkligen 
snacket med ”gubbarna” i 
omklädningsrummet som jag 
har saknat, säger Sebastian.

Hur är formen?
– Ja du, jag har knappt rört 

en fotboll på ett år, men det 
ska nog gå bra. Jag är ganska 
lättränad.

Vad vet du om AIF?
– Att det är bröderna Lind-

ströms och Niclas Elvings 

moderklubb. Det är nog allt. 
Jo, de har en dansbana, Fu-
rulundsparken, som jag har 
besökt några gånger.

Efter fem allsvenska sä-
songer i Blåvitt spelade ”Seb” 
två år i den turkiska första-
divisionen. Sedan blev det 
Halmstad och ÖIS. Snart kan 
han också lägga till Ahlafors 
IF.
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