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Andersson åter
till IFK Skövde
FOTBOLL: Fredrik Andersson
gick från IFK Skövde till Skövde
AIK inför den här säsongen, men
har inte fått så mycket speltid
som han hade önskat och nu har
han bestämt sig för att återvända
till den blåvita grannklubben. Det
blir i en bytesaffär där tanken är
att SAIK ska få några spelare från
IFK, men vilka det blir är fortfarande oklart.

FOTBOLL: En rejäl målvaktstavla

SAIK förnedrat i Lund
”Jag nästan skäms som tränare”
LUND (SLA):

Skövde AIK sjunker allt
djupare i division 1 södratabellen.
0–3 mot topplaget Lunds
BK var ett bottennapp utan
dess like.
– Vi uppträdde katastrofalt. Jag nästan skäms som
tränare, suckade en bedrövad Stefan Jacobsson.
FOTBOLL
Lunds BK
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”Vad var det egentligen som
hände?” Efteråt såg de besvikna Skövdespelarna mest ut som
stora frågetecken.
Under en halvtimme uppträdde SAIK:arna som rena statister
och med tre mål på tolv minuter
hade LBK gjort 3-0 redan efter 27
minuters spel.
– Det var inte alls roligt och
den dåliga starten präglade sedan hela matchen, konstaterade
mittbacken, tillika lagkapten,
Adam Rosén.
– Vi var inte på gång. De hade
ett högt tempo, fick in sina bollar och det gav dem ännu mer
energi.
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Katastrofal insats
Lunds BK agerade som det
topplag man är och kunde gång
på gång dyrka upp ett passivt
Skövde AIK-försvar. Efter en
dryg kvart kom 1-0-målet. Alvaro Olguin friställde Rasmus
Ridell som enkelt kunde sätta
1-0 bakom Mirza Kalijundzic i
Skövdemålet.
När Joakim Persson sedan
snubblade in 2-0 i den 25:e minuten var det kalabalik i försvaret.
Bara två minuter senare kom 3-0
efter en kommunikationsmiss i Jesper Johansson var tillsammans med Albin Pettersson den enda som egentligen får godkänt i SAIK.
mittförsvaret. Niclas Öberg var 
FOTO: Annika Wennerholm/arkiv
helt ren när han chippade bollen
över Kalijundzic.
– Det var katastrofalt. Jag näs- bara uppe för att hämta tre poäng hansson försökte dock hela tiden.
fört med 0-1-förlusten uppe i
I LBK-lägret var det desto munt- Skövde?
tan skäms som tränare över våra och vi stressade dem, förklarade
första 25 minuter, betonade Stefan Adam Rosén.
rare ...
– Vi var mycket klarare i vårt sätt
Jacobsson.
– Jag tycker inte att vi var säm- att spela. Flytten av forwards och
– Här gick det snett redan från
– Vi var mer än löjligt tamt och start ...
re på någon position i första halv- innermittfältare till kantområdeTränare Stefan Jacobsson be- lek och sedan blev det avslaget, sa na gjorde livet surt för deras ytinte alls med plan. Det är bara beklagligt. Vi har inte råd med dessa hövde fundera både en och två tränare Jonas Eidevall
terbackar.
djupdykningar.
Michael Lindholm
gånger för att överhuvudtaget
Vad var skillnaden jämJacobsson närmast sågade sina kunna hitta någonting positivt.
spelare längs med fotknölarna.
– Det var bra att få stopp på falmatchfakta
– Det var ingen som stod upp let och inte låta siffrorna rinna
matchen igenom. Joseph Muweke fick inte
Division 1 södra
och tog fajten. Lunds BK fick hu- iväg. Spelarna får plus för det.
ut något i sin roll som ensam anfallare och
LUNDS BK–SKÖVDE AIK
sera helt fritt.
Framöver har han, minst sagt,
en ribbträff var allt som skapades på hela
Målen: 1-0 (16) Rasmus Ridell, 2-0 (25)
mycket att jobba med för att få
matchen.
Joakim Persson, 3-0 (27) Niclas Öberg
...att prestationen var så svag, både indiVarningar, L: Joakim Persson. S: Sebastian
Som natt och dag
stopp på fallet.
viduellt och kollektivt, att det inte gick att
Ohlsson.
För mindre än två månader seNedflyttningsstrecket är obehitta någon trepoängare i Skövde.
Domare: Magnus Lindgren, Göteborg.
dan imponerade SAIK när man hagligt nära efter lagets andra
...att domaren Magnus Lindgren höll hög
Publik: 216.
klass. Konsekvent och rättvis i sina
slog LBK med 1-0 hemma på Sö- raka förlust.
bedömningar.
SLA tycker...
dermalm.
– Vi har en tuff resa framför oss
...att den andra halvleken var ett enda
Men de båda prestationerna i höst.
D D D: långt sömnpiller. Noll spänning, ett lågt
D D: Albin Pettersson.
tempo och få klara målchanser. Efter
var som natt och dag.
Individuellt var det egentligen
D : Jesper Johansson.
Lunds 2-0-mål dog i stort sett matchen.
– Hemma höll vi tätt och fick inte tal om något plus. Mittfältar...att Skövdes offensiv var obefintlig
ett psykologiskt övertag. De var ju na Albin Pettersson och Jesper Jo-
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Chelsea var närmast ett segermål, men tre kanonräddningar av
Asmir Begovic gjorde att matchen
slutade 0–0. Först gjorde han en fin
räddning på John Obi Mikels volley, som tippades över ribban. Begovic lyckades sedan rädda både
ett bra läge för inhopparen Nicolas Anelka och ett från Salomon
Kalou.
Några timmar senare ställdes Manchester United mot West
Bromwich, också det på bortaplan.
United startade i ett rasande tempo och Wayne Rooney pricksköt in
1–0 bakom den före detta Unitedmålvakten Ben Foster efter tretton
minuter.
Men så kom David de Geas andra
målvaktstavla på två tävlingsmatcher. Mot Manchester City i Community Shield släppte han in
ett skott från 30 meter. Mot West
Bromwich sköt Shane Long ett löst
skott från kanten av straffområdet
– ett skott som de Gea släppte in
under sig.
Som om det inte vore nog för
United fick dessutom båda mittbackarna, Nemanja Vidic och Rio
Ferdinand, kliva av skadade. Men
United skulle få tre poäng till slut.
Ashley Young bröt i den 81:a minuten in från kanten och slog in bollen i straffområdet. Via en styrning
av West Bromwich-backen Steven
Reid gick bollen in i mål. (TT)
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Begovic storspelade

Åsa Borg
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asa.borg@sla.se
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från David de Gea höll på att kosta
Manchester United segern.
Men med mycket tur och lite
skicklighet ordnade Ashley Young
en trepoängare, 2–1 mot West
Bromwich.
Chelsea fick däremot bara 0–0
mot Stoke.
Förra säsongens segrare och
tvåa i Premier league gjorde säsongspremiär på söndagen. Chelsea spelade söndagens första match
när laget mötte Stoke på bortaplan.
Frågorna var många inför premiären. Skulle Andre Villas-Boas få en
bra start på sin sejour i klubben?
Skulle Fernando Torres lyckas
göra mål igen? Skulle Chelsea bli
det första tilltänkta topplaget att
ta tre poäng?
Svaren blev nej.
– Det var inte den bästa starten
i serien så klart, men vi är glada
över att vi höjde nivån i andra
halvlek. Tyvärr kom aldrig målet,
sade Villas-Boas.
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United vann trots
målvaktstavla

Jan Larsson (sportchef)
0500-467533
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