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Zlatan va kul!

Allas vår idol, Kevin Borg, sjunger nationalsången inför spelare, maskotar från Ahlafors IF och drygt 25 000 åskådare på 
Ullevi i Göteborg.

GÖTEBORG/ALAFORS. 
Tänk att få gå hand i 
hand och prata med 
Zlatan Ibrahimovic.

En dröm som blev 
verklighet för Emma 
Dreifeldt.

Lyckan var fullstän-
dig hos de killar och 
tjejer i Ahlafors IF som 
fick äran att följa med 
Sverige och Malta in på 
planen i samband med 
landskampen på Ullevi.

När Sverige och Malta spela-
de VM-kvalfotboll på Ullevi 
förra onsdagen fick Ahlafors 
IF:s pojkar och flickor födda 
02/03 äran att marschera in 
på gräsmattan tillsammans 
med landslagsspelarna.

– Jag fick ett samtal från 
förbundet som frågade om 
vårt lag var villiga att ställa 
upp på det. Vad säger man? 
Självklart tackade vi ja. Vi 
ledare blev nog lika glada som 
barnen. En fantastisk upple-
velse, säger Jessica Dreifeldt 
som tränar laget tillsammans 
med AIF:s forne skyttekung, 
Niklas Zetterlund.

Gick igenom upplägget
Dagen före landskampen gick 
Jessica och Niklas igenom 
upplägget med barnen, så 
att de skulle veta ungefär vad 
som väntade dem på Ullevi.

– Barnen fick i uppdrag 
att göra en så kallad teknisk 

line up. Det innebär att man 
ställer upp enligt det posi-
tionsmönster som respek-
tive lag uppträder. I det här 
fallet var det 4-4-2. När det 
var klart fick våra killar och 
tjejer springa tillbaka in i spe-
laringången och vänta på att 
spelarna skulle dyka upp, be-
rättar Jessica.

Hand i hand
Ahlaforsbarnen ställde upp i 
två led. Ingen visste vem av 
landslagens spelare som de 
skulle få vandra ut tillsam-
mans med. Emma Dreifeldt 
var exempelvis ovetandes om 
att hon snart skulle gå hand 
i hand med den svenska lag-
kaptenen och superstjärnan 
Zlatan Ibrahimovic.

– Han frågade mig om jag 
var nervös och då svarade jag 
ja. Han var snäll, säger Emma 
om mötet med idolen.

– Zlatan är bra på att göra 
mål. Jag upptäckte att han var 
väldigt stor när jag stod bred-
vid honom, säger Emma.

För AIF-barnen blev det 
en oförglömlig upplevel-
se och att Sverige dessutom 
lyckades vinna matchen med 
4-0 gjorde inte saken sämre.

– Efter genomfört uppdrag 
serverades vi saft, bulle och 
macka. Våra killar och tjejer 
fick dessutom varsin lands-
lagsdräkt som minne, avslu-
tar Niklas Zetterlund.

Det är få förunnat att 
komma så nära inpå Sveri-

ges populäraste landslag som 
barnen i Ahlafors IF fick möj-
ligheten att göra.

– Det är naturligtvis ett 
minne som våra spelare för 
alltid kommer att bära med 
sig, säger Jessica Dreifeldt.

Kanske får någon uppleva 
känslan som landslagssspela-
re i framtiden?

BLÅGUL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Ahlafors IF:s unga lirare fick följa med landslagen ut på plan

AIF-spelarna Bianca Andersson och Erik Olsson tillsammans 
med Daniel Majstorovic och Andreas Isaksson.

Ahlafors IF:s flickor och pojkar födda 2002/03 fick varsin landslagsdräkt som belöning efter utfört uppdrag på Ullevi då de 
vandrade ut hand i hand med spelarna i Sverige och Malta.                Foto: Jonas Andersson

Fo
to

: 
To

m
m

y
 H

o
ll

Fo
to

: 
To

m
m

y
 H

o
ll

Fo
to

: 
To

m
m

y
 H

o
ll

Fo
to

: 
To

m
m

y
 H

o
ll


