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HJÄLLBO. Åtta i fjol och 
förnyat kontrakt räddat 
med sista sparken i 
sista matchen.

– Så ska det inte bli 
i år. Vi är bättre nu 
och övre halvan är ett 
realistiskt mål, säger 
Ahlafors IF:s Michel 
Berntson-Gonzales.

Nye tränaren, Peter 
Håkansson, är mer för-
siktig.

– Ingenting talar för oss, inte 
ett skit, säger han spontant i 
samband med upptaktsmötet 
på Hjällbovallen.

Håkansson ler förvisso och 
säger efter en stund.

– Truppen är bredare och 
många nyckelspelare ett år 
äldre. Rutinen är många 
gånger avgörande på den här 
nivån.

Jodå, visst känns det som 
om Ahlafors IF andas opti-
mism. Michel Berntson-Gon-
zales var med under klubbens 
första år i tvåan och ser många 
förändringar – främst förbätt-
ringar.

– Framförallt är stämning-
en mycket bättre och roller-
na är tydligare. Varje spela-
re på varje position vet vad 
som ska göras. Fysiskt var vi 
bra redan i fjol och är absolut 
inte sämre i år.

Var i tabellen är det re-

alistiskt att förvänta oss 
Ahlafors?

– Jag tror vi kommer att 
tillhöra lagen på den övre 
halvan, femma eller sexa, 
svarar Michel diplomatiskt.

– Starten på serien blir 
viktig. Får vi en bra inled-
ning kommer vi att bli farli-
ga, men börjar det som förra 
året så kan det bli grus i ma-
skineriet.

Ahlafors bortaslog serie-
kollegan Gunnilse i genrepet 
med 2-0. Matchen beskrivs 
som en stabil laginsats.

– Försvarsarbetet är det 
som vi har lyckats utveckla 

bäst under försäsongen. Vi 
är oerhört disciplinerade och 
Marcus Hansson-David 
Forsman släpper ingen förbi 
sig, säger Michel Berntson-
Gonzales.

Konkurrensen om platser-

na i startelvan är stor. Flera av 
de yngre spelarna har lyft sig 
och konkurerar på allvar. Vem 
som blir årets stora utrops-
tecken i gulsvart vet Michel 
Berntson-Gonzales.

– Johan Elving, solklart!
Nästan lika övertygad är 

han om vilka lag som kommer 
att utmana om seriesegern i 
division två västra Götaland.

– Varberg var bra med i fjol 
och blir att räkna med även 
i år. Laholm ska vara bra, ett 
etablerat division två gäng 
som flyttats upp i den västra 
serien. Sedan kan nog nykom-
lingen Utsikten överraska.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ahlafors IF:s Michel Berntson-Gonzales:

”Övre halvan är ett realistiskt mål”

Draghjälp. Lars-Åke Lagrell träffade Ahlafors IF och övriga föreningar i division två västra Götaland på ett givande upptakts-
möte på Hjällbovallen. Från vänster: Peter Håkansson, tränare, Michel Berntson-Gonzales, Lars-Åke Lagrell, ordförande i 
Svenska fotbollsförbundet och Thore Skånberg, ordförande i Ahlafors IF.

FAKTA AHLAFORS IF

Tränare: Peter Håkansson, Thomas 
Hvenfelt (ass). 
Nyförvärv: Kalle Svensson, Fäss-
berg, Johnny Stenström, Gunnilse, 
Christian Berndtsson, IK Zenith, 
Peter Antonsson, Skepplanda, Peter 
Kihlgren, Ytterby IS, Sebastian Häll-
bäck, Nol IK, Tobias Hansson, Floda 
BOIF.
Förluster: Gabriel Altemark-Vanne-
ryr, Jonsereds IF.
Placering i fjol: 8.
Målsättning: "Bättre än i fjol".
Seriefavorit: Varberg och Laholm.
Om lördagens premiär mot Jon-
sered: "Det blir en bra värdemätare 
för var vi står."

HJÄLLBO. Upptakts-
mötet för division två 
västra Götaland kryd-
dades med närvaron av 
Svenska fotbollsförbun-
dets ordförande, Lars-
Åke Lagrell.

Han gladdes åt alla 
nya arenaprojekt som 
pågår runtom i landet 
och åt landslagets 
ökade popularitet.

– Lasse Lagerbäck 
har gjort ett fantas-
tiskt arbete. Han har 
tagit oss till fem raka 
mästerskap, glöm aldrig 
det, betonade Lagrell.

 Efter tio år var förbundsba-
sen, Lars-Åke Agrell, tillba-
ka på Hjällbovallen där han 
senast invigde klubbens in-
omhushall. Denna gång blev 
det ett föredrag om svensk 
fotboll i allmänhet och de 
ekonomiska förutsättningar-
na i synnerhet.

– Jag vet att ni tror att det 
förekommer subventioner i 

svensk fotboll, att elitklubbar-
na får bidrag från förbundet 
och så vidare. Jag vill ta tillfäl-
let i akt att dementera detta. 
Svenska fotbollsförbundet är 
rättvist, ingen får någonting. 
Vi har en resefond som främst 
vänder sig till norrlandsklub-
barna med långa avstånd till 
matcherna och en bidrags-
fond för byggnation av nya 
anläggningar, sa Lagrell.

Pengar från tv-avtal går 
oavkortat till klubbarna i all-
svenskan och superettan.

– Vi hjälper svensk elitfot-
boll att förhandla fram bra 
villkor, men pengarna förde-
las mellan klubbarna. Det är 
inga bidrag, det är en ekono-
misk ersättning från tv-bola-
gen för att de sänder den att-
raktiva fotbollen, underströk 
Lagrell.

Att utbudet av fotboll i 
svensk tv har ökat ser han 
enbart positivt på och abso-
lut inte som en konkurrent till 
arenapubliken.

– Vi har en positiv till-
strömning av ny publik till 

våra arenor. På 15 år har 
publiksiffran fördubb-
lats och ett av skälen till 
det är att tv sänder mer 
fotboll. Det låter kanske 
konstigt, men ju mer fot-
boll de visar på tv – desto 
mer vill folk se fotboll 
live. Intresset för fotboll 
ökar för varje match som 
sänds, menade Lagrell.

Allt positivt till trots, 
klubbarna i division två 

märker inte av någon tillväxt 
i ekonomin.

– Vi fick 2000 kronor av 
Tipstjänst i fjol. Det är nästan 
att tolka som ett hån. Jag anser 
att klubbar i division två, strax 
under eliten, har det som tuf-
fast. Borde inte Svenska fot-
bollsförbundets goda ekono-
mi skvätta lite över oss också, 
undrade Thore Skånberg,
ordförande i Ahlafors IF.

Han fick ett snabbt svar av 
Lagrell.

– Och division ett klub-
barna anser att deras förut-
sättningar är tuffast tänkba-
ra. Därför känns det bra att 
vi har ett rättvist system i Sve-
rige. Inga klubbar, oavsett di-
vision, får några subventioner 
till seriespel.

Lagrell berörde också me-
diastormen kring hans utspel 
mot statsminister, Fredrik
Reinfeldt.

– Jag måste erkänna att jag 
gjorde det för att få uppmärk-
samhet. Bakgrunden var att 
statsministern inte ville träffa 
mig för att diskutera skatte-
frågor som hotar idrottsrörel-
sen. Samtidigt hade han tid att 
i ett annat sammanhang prova 
Zlatans matchtröja. Det var 
då jag sa att: ”Reinfeldt har tid 
att ta på sig Zlatans tröja, men 
har inte tid att träffa Svenska 
fotbollsförbundet.”

Landslagsfotbollen
kommer alltid på tapeten när 
Lars-Åke Lagrell är ute i Fot-
bollssverige.

– Kritiken mot Lasse är 

obefogad. Titta på resultaten 
han har levererat, fem mäs-
terskap i rad. Fixeringen på 
att vissa spelare är för gamla 
är snedvriden. De spelar inte 
där på grund av sin ålder, 
utan för deras kunnande. Jag 
tror att en rutinerad spelare 
är att föredra i ett stort mäs-
terskap, sedan ska det självfal-
let finnas en naturlig föryng-
ringsprocess. Det vet Lasse 
och Roland (Andersson) och 
de har en bra strategi för det 
arbetet.

Förutom landslagets popu-
laritet som för tillfället alltid 
innebär att de spelar inför 
fullsatta läktare, gläds Lagrell 
åt alla nya arenor som byggs 
eller är planerade att byggas.

– Att vi bygger en ny na-
tionalarena i Solna har satt 
fart på övriga Sverige, likaså 
var Elfsborgs satsning i Borås 
betydelsefull. Nu är Gö-
teborg, Malmö och Norr-
köping också på gång. När 
det gäller Göteborg så hade 
Svenska fotbollsförbundet ett 
finger med i spelet. Jag har 
en muntlig överenskommel-
se med Göran Johansson (s) 
att förlägga damlandslagets 
matcher till den nya arenan 
i Göteborg. Det löftet ska vi 
hålla.

Förbundets ordförande 
fick också frågan om OS-boj-
kott och hans egen eventuel-
la medverkan.

– Jag vet inte om jag ska åka 
eller inte, men någon bojkott 

är inte aktuell så länge Sveri-
ge gör affärer med Kina. Vi 
går inte i främre ledet, utan 
idrottsrörelsen följer hur na-
tionen i övrigt agerar. Per-
sonligen tycker jag att OS 
ska ses på tv. Lennart Jo-
hansson (UEFA) och jag var 
över i Souel 1988 och vi hade 
samma åsikt; att OS upplever 
man bäst via tv. Vi tog därför 
in på ett hotell med ett bra tv-
utbud. Vi satt där i två veckor 
och såg alla medverkande kor-
eaner, men trots alla timmar 
framför burken fick vi ändå 
ringa hem för att få reda på 
hur det gick för svenskar-
na…

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Lars-Åke Lagrell på uppstartsmötet för division två västra Götaland:

”Inga subventioner för seriespel oavsett division”

Lars-Åke Lagrell, Svenska fotbollsförbundets ordförande, gästade upptaktsmötet i divisionLars-Åke Lagrell, Svenska fotbollsförbundets ordförande, gästade upptaktsmötet i division 
två västra Götaland, som Gunnilse IS arrangerade.två västra Götaland, som Gunnilse IS arrangerade.

Lagrell är en bestämd smålän-
ningen, men här ryms också en 
stor portion humor.


