
HJÄLBO. Säga vad man 
vill om Uefas tidigare 
president och nuva-
rande hederspresident, 
Lennart Johansson, 
men ärlig är han.

Han försökte inte ens 
gömma sin bitterhet 
och besvikelse över det 
förlorade presidentvalet 
i Uefa mot Michel Pla-
tini.

Han gjorde inte heller 
någon hemlighet av att 
svensk fotboll i allmän-
het och småklubbar i 
synnerhet måste vara 
rädda om sin ekonomi.

Upptaktsmötet på Hjälboval-
len, där samtliga klubbar i divi-
sion två västra Götaland – un-
dantaget Mellerud som kört 
vilse i Värmland (!) – fanns re-
presenterade, blev en fantas-
tisk avspark. Gunnilses Kurt 
Karlsson hade lyckats locka 
dit en av fotbollens mäktigaste 
personer, Lennart Johansson. I 
17 år satt han som president i 
Uefa, innan han förlorade valet 
mot Platini i januari i år.

– Från början hade jag ändå  
tänkt avgå, men så övertalades 
jag av Fifas Sepp Blatter att kan-
didera till ännu en period. Jag 
utlovades stöd av väldigt många 
och kände då att det kunde vara 
värt att ställa upp, men när väl 

valdagen kom vände många ti-
digare vänner mig ryggen. Det 
var en grym besvikelse, erkän-
de Lennart Johansson som i år 
fyller 78 år.

För svensk fotboll oroar 
han sig beträffande hur tidigt 
talangerna faller för frestelsen 
att sticka utomlands.

– De är inte mogna, varken 
som spelare eller människor. 
De hamnar på en bakgård och 
får börja om på noll. Många 
blir ingenting, de är bara agen-
terna till glädje.

Lennart Johansson hävdar 
också att Sverige borde ha 
samma skattevillkor som 
Norge och Danmark för att 
fler duktiga fotbollsspelare ska 
stanna i landet.

Ett stort samtalsämne blev 
också miljonregnet i Champi-
ons league, dit nästan bara de 
stora klubbarna lyckas kvalifi-

cera sig.
– Ändå är det till stor glädje 

för fotbollen i Sverige och de 
mindre nationerna. 30-40% 
av intäkterna går trots allt till-
baka till fotbollsförbunden. 
Hade de rika fotbollsklubbar-
na i Europa startat en egen su-
perliga är risken att vi hamnat 
på efterkälken ännu mer eko-
nomiskt. Vi ska vara glada så 
länge vi får vara med och dela 
på lite av pengarna, menade Jo-
hansson.
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Sport

Andreas Skånberg vaktar målet i premiären
ALAFORS. I torsdags 
presenterade tränare 
Marco Lajsic vilka elva 
spelare som får för-
svara Ahlafors IF:s 
färger i premiären mot 
Lärje-Angered.

– Laget har varit 
ganska givet, men kon-
kurrensen om platserna 
på bänken är stenhård, 
säger han i en kom-
mentar.

Svåraste beslutet var 
valet av målvakt.

Det blev till sist Andreas 
Skånberg, 20, som i fjol lå-
nades ut till Skepplanda BTK 
i division fyra, som fick träna-
rens förtroende att ta på sig 
handskarna på lördag.

– Kampen om målvakts-
posten är hur jämn som helst. 
Det är ett angenämnt pro-
blem, menar Lajsic.

För övrigt känns hela Ahla-
fors IF väldigt förväntansfullt 
inför premiären.

– Vi har blivit bättre och 
bättre. Lägret i Danmark 
var en vändpunkt. Nu har vi 
börjat hitta rätt i positionerna 
och stämningen i laget är på 
topp, säger Lajsic.

Startelvan mot Lärje-Ang-
ered innehåller ingen Marcus 
Hansson. Det senaste nyför-
värvet av rang från Floda.

– Marcus har precis börjat 
träna med oss och är ny i trup-
pen. Han får visa upp sig först, 
men visst är det en härlig för-
stärkning, erkänner Lajsic 
och tillägger:

– Just nu är alla skadefria 
och det smäller rejält på trä-

ningarna. Det blir spännan-
de att ta ut laget varje gång. 
Dagsformen kommer att 
avgöra.

Ahlafors IF:s nye chefsträ-
nare vägrar prata målsättning 
i form av tabellplacering eller 
poäng.

– Det kommer att bli job-
bigt att möta oss. Vi har en 
bra organisation och ett antal 
ruggiga vinnarskallar. Själv-
klart kommer vi att hänga 
kvar, allt annat vore en stor 
besvikelse. Mer än så säger jag 
inte, avslutar Marco Lajsic.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

  AHLAFORS IF:S PREMIÄRLAG
Målvakt: Andreas Skånberg.
Försvar: Rikard Nylander, David Forsman, Johan Karlhagen, Henrik Andersson.
Defensivt mittfält: Mattias Skånberg och Jonathan Henriksson.
Offensivt mittfält: Michel Berntson-Gonzales, Christian Gunarson, Rade 
Radovic.
Forward: Gabriel Altemark-Vanneryr.
Avbytare: Daniel Olsson, Marcus Hansson, Addis Saljevic, Tolle Staffansson, 
Stefan Johansson (målvakt).
Ledare: Marco Lajsic (tränare), Ulf Pettersson (ass), Kjell Björstedt (fys), Björn 
Sundblad (massör), Lennat Johansson (material).

Tolv lag gör upp i division två västra Götaland. Alla utom Mellerud fanns på plats på upptakts-
mötet i torsdags, men ersättaren var fullt godkänd – i mitten ses ingen mindre än Uefas he-
derspresident Lennart Johansson. Han såg ut att trivas utmärkt på vackra Hjälbovallen. 

Lennart Johansson inspirerade med bara sin närvaro division 
två klubbarnas representanter. Frågorna haglade.

FAKTA: Lennart Johansson, född 5 
november 1929, tidigare ordförande i 
UEFA 1990-2007 och vice ordförande 
i FIFA. Han förlorade UEFA-valet mot 
Michel Platini den 26 januari 2007. 
Johansson förlorade också slaget om 
FIFA-presidentskapet 1998 till Sepp 
Blatter med siffrorna 111-80. Han har 
även varit ordförande för AIK.

Lennart Johansson, snart 78 år, ställde sin ålder till trots upp i valet till ännu en president-
period i Uefa. Den förlorade han dock mot Michel Platini. Det blev ett bittert farväl efter 17 år. 
Fast för lekmän som bland annat AIF:s ordförande, Thore Skånberg, är han en stor inspiratör.
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Bitter Lennart Johansson inspirerade
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