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e En sån underbar dag! En sån underbar match!! En sån underbar kille!!! Dan Corneliusson gör 1—0 till Blåvitt rakt upp i nätt  Hamburgs målvakt Ulrich Stein är fullgtändigt ehanslös. Resten är historia!

 

   

  
   

  

     

  
  
     

  
  
   

  

   

  

HAMBURG (GT) Malmö FF belönades med
Svenska Dagbladets bragdmedalj — trots att
skåningarna förlorade finalen i Europa-cu-
pen för tre år sedan.
IFK Göteborg gjorde i går en ännu större

prestation och är naturligtvis givna kandida-
ter till årets utmärkelse.
Lagspelare har alltid haft svårt att finna

nåd inför bragdnämndens argusögon. Men
den här gången kan Blåvitt helt enkelt inte
förbigås. Detta var årtiondets bragd!

Fem bönder, två hästar, två löpare och två torn utma-

növrerade de västtyska proffsen.

Löparna hette Tommy Holmgren och Dan Cornelius-

son. Tornen: Conny Karlsson och Ruben Svensson.
Hästarna: Tord Holmgren och Glenn Strömberg.
Dan Corneliussons mål borde ställas ut i en monter

på Götaplatsen. Det var skön konst — en kuriositet som

man sällan sett maken till i internationell fotboll.

Svensk högmässa i Hamburg. Volkparksstadion blev en
Blåvit katedral med änglar som flög överallt. Detta var den
största framgången genom tiderna för ett svenskt klub-
blag. Bara två andra svenska lagprestationer kanjämföras
på samma dag. Det olympiska guldet i London 1948 och
VM-silvret i Stockholm 1958.

Fast då skall vi också hålla i minnet att konkurrensen är
mycket hårdare nu. UEFA-cupen betraktas med all rätt
som den tuffaste av de internationella cuperna genom att
varje land får ställa upp med flera lag.

 

oll

Blåvitt ha
Det här var en match som vi sent skall glömma. Med

Dan Corneliusson, Göteborgs och Västkustens vita pärla i
spetsen för ett heltänt och inspirerat IFK.
"Nu är det slut”, tänkte jag när Glenn Hysén råkade ut

för sin skada efter drygt 15 minuters spel. Men det blev
tvärtom. Det var då den Blåvita offensiven började. Två
gånger kom Torbjörn Nilsson i frilägen och var centimet-
rar från att spräcka nollan innan Dan Corneliusson klämde
in 1—0.
Det var ett mål som förde tankarna till Ralf Edströms

fullträff på Rhein-Stadion i Dusseldorf 1974 mot Västtysk-
land i VM. Ett enormt tillslag på halvvolley. Det målet
gjorde lika stor effekt som ett åsknedslag i Volkparssta-
dion. Det kom som en blixt från en klar himmel efter exakt
26 minuters spel.

En underbar dialog mellan två skädespelare - Tommy
Holmgren och Dan Corneliusson. Artisteri på högsta nivå.

  KI N |PRE rr AS ARKEN De nrdektaf ” NN sd a A ad de Fa i Py Vg O Ar t

LGoteborgs-HadnIiIngen.

Tommys perfekt skruvade inlägg följdes av Corneliussons
perfekta skott.
Det har tänts många stjärnor i Blåvitt under denna

UEFA-cup. Dan Corneliusson tillhör den största av dem.
Han har en säregen lyskraft. För det första är han oerhört
stark både med och utan boll. För det andra har han en
spelstil som ”går hem” i internationella sammanhang.
Tack vare sin snabbhet, fränhet och förmåga att vara

först på bollen. Danne har gjort många bra matcher i
UEFA-cupen men finalen var hans definitiva internatio-
nella genombrott. Han opererade totalt utan respekt för
sina berömda västtyska motståndare.
Sanningen var den att IFK Göteborg kontrade ut ham-

burgarna. Med överlägsen överblick och strategi och kall-
blodig bollhållning när det fanns tillfälle till det.

Superspelarna var denna kväll hos Blåvitt. Maken till
Torbjörn Nilssons långrush och avslutande mål (andra

halvlek) fanns inte hos någon västtysk profsspelare. IFK
hade hela tiden sina trupper i god ordning. Göteborgssti-
len utmanövrerade HSV. Det var ”passa och spring” stup i
ett. En rörlighet som satte myror i huvudet på de västtyska

försvararna. Det var förresten påfallande så öppet det såg
ut i mitten av Hamburgs försvar. Där tog sig svenskarna
fram ideligen. |
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"Torsdag 20 maj 1982

UNDRET I HAMBURG

Av MATTS OLSSON
HAMBURG (GT)
Strax efter midnatt
bröt den stora seger-
festen loss på spelar-
hotellet Gret.
Det skålades i se-

gerchampagne som
Volvo-chefen Pehr G.
Gyllenhammar ringt
och bjudit på.
Det lästes telegram

och åts segermåltid.
Blåvitts guldfest slu-
tade först tidigt i mor-
se. |

80 personer stängde i natt
in sig i spelarhotellets festvå-
ning för att njuta segerns
sötma.

IFK Göteborgs guldspelare
hade med sig sina fruar/sam-
bos. De kom i ett special-
chartrat flygplan i tisdags
morse och skildes då på flyg-
platsen. |

Spelarna åkte till sitt hotell
Cret — damerna till Reichshof
inne i centrum.

Först efter de två gyllene
timmarna på Volkparkssta-
dion fick de träffas igen. Gis-
saomdetblevettkärtåter-
seende.

— Den här kvällen ställer

man upp på allt, log Torbjörn
Nilsson när han för femtioelf-
te gången ställde upp till-
sammans med sin sambo Ma-
rie Luthell för ett foto.

Segermenyn bestod av
tournedos, pommes frites,

sallad och bearnaisesås.
Glass och kaffe till efterrätt.

Det hela sköljdes ner med

öl, läsk och rödvin. Cham-

pagnen hade ju redan Gyl-
lenrhammar stått för tidigare
på kvällen.

Det hölls naturligtvis också
tal. Bengt Gullesjö repre-

senterade Svenska Fotboll-

förbundet. Lennart ”Liston”
Söderberg —- den svenska
tränarföreningen som natur-
ligtvis applåderade Sven-Gö-
ran Eriksson och Gunder
Bengtssons storartade arbe-
te.

Claes Cronqvist var där på
spelarföreningens vägnar.
Med fanns också represen-

tanter för de firmor som
sponsrar IFK Göteborg. Adi-
das hade Bo Gentzel på
plats. ICA —- Peter Wiklan-
der. SKF —- Göran Malm
(som numera också sitter
med i IFK-styrelsen). Volvo
— Sven-Åke Ståhl. Gulins —
Anders Röstlund.

e NÖJDA HERRAR
Alla givetvis nöjda herrar

en sån här kväll när deras
reklam gått ut till miljontals
TV-tittare runt omiEuropa.
Från IFK Göteborg fanns

givetvis hela styrelsen med.
É

Nye ordföranden Gunnar . ' jä
Larsson —- som verkligen -  n
haft en flygande start — höll bl LA och. |
tal. e Vilken segerskål. Ur världens största ”glas” tar sig Torbjörn Nilsson en klunk champagne efter den fantastiska matchen i Hamburg.
oe då TDockså HOJÄnane Sedan bar det iväg till segerfesten på hotellet, för givetvis skulle 3-0-triumfen firas. Grattis, Torbjörnoch hela IFK!

Gunnar Augustsson, Göte man Olle (fast han egentligen <bollskändis in —- hithämtad Det anlände också tele- Välkomna till Råsunda på <Ilaget tittade också på mat-
Hansson och hans fru Ninni inte jobbar där), Helen och speciellt inbjuden av gram under nattens lopp. söndag!” | z chen efter deras möte med
som vanligtvis ser till att allt Sandström och Kenneth <”Svennis” Eriksson. Det var = DDR iHalmstad.Därifrånan-
fungerar påKamratgården. Dahlén. Ipswichs manager Bobby Först i kön var Svenska Då skall ju Blåvitt spela lände också ett telegram:
Hela Blåvitts kansli var KÄNDIS Robson som var här eftersom Fotbollförbundet. Man skrev: nästa cupfinal, den mot Ös- ”Fantastisk prestation.

nerbjudet. Därifrån kom Be- q FOTBOLLS den engelska föreningen var ”Hjärtliga gratulationer <<ter. Jättegrattis Laban ochrit Johansson och hennes Sist knallade också en fot- regerande mästare. till segern. Det svenska fotbollslands- = landslaget.” 
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T e Bucklan i höjden — segern är klar. Glenn Strömberg lyfter stolt och
stora segerpokalen efter suveräna 3-0 på Hamburg i västtyskarnas egen kula.

| É | Glenn är en av många i Blåvitt som jagas förettproffskontrakt. Nu blir den

jakten säkert ännu intensivare — från flera håll kan man antaga. Nedan ser du

a Eg de verkliga bad-darna, Conny Karlsson t v och Torbjörn Nilsson som inte gärna
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är inte Ruben Svensson:

tiktiden”.-

 

|UNDRET[CENT
|Snackbaren

— Upp och ner härili-
vet. För ett år sen frågade

| FISOTteRaR mej när jag
. skulle sluta som IFK-träna-
re. Jag får andra frågor
numera.
IFK-tränaren ”Syen-

- ni$”-Eriksson minns "Eri

>dROR

och Conny Karlsson. Ru-
bentar t ex baraettsteg
inåtochtar på ett briljant
.sätt handomGlenn Hyséns

uppgift.:
”Svennis” avd beröm —

av andra.
| KR rv KR

—- Jagglömde fotbollsdo-
jorna hemma i.Göteborg.
Häri'Hamburg blev jag in-

låst i omklädningsrummet.
Snacka om att bli nervös
före matchen.
Glenn Schiller minns —

för en gångskull.
 v &« +

.— Vilken = härlig re-
vansch för det som händei
Göteborg, då jag ju bara
fick vara med i 10 min. Men
inte tycker jag att jag var
speciellt bra.
Torbjörn Nilsson, på

självkritiskt humör.
&A &v KH

— Vi har ett lag och elt
spelsystem som inget lag:
kommer underfund med.
Och spelarna kan ju var.

HAMBURG (GT) -
Fyll "pokalen med
champagne, -.hojtår
Glenn Hysén,22.
- Glenn var kanske
gladast åvalla — trots
att han bara fick vara
ned i 16minuter.

Fyll vår
pokarimed

Blåvitts lilla chansning att -
släppa in Glenn Hysén trots
ljumskskadan höll i 16 minu-. =
(ter.

Lars Bastrup blev Hisings-
pojken plötsligt liggande kvar
på SEETENRSRE gröna
mätta.

Vi förstod genast — att det
- Svar” slutspelat. för honom i

--. UEFA-cupen. Han sjönk ner
och kröp sakta, sakta som ett
barn mot sidlinjen.

I en duell med Hamburgs ; ;

AvMATTS OLSSON ft

Torsdag 20 måj1982

    
  

andrai alla lägen.
Ove va,förklarar i-0FASTNADE. dob- .

& «Bb barnai Det var ingen
Ch I medveten ojusthet från Ba-

— Ett stort grattis till . .Strups. sida, berättar Hysén :
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Blåvitt: Det var fantastiskt! där han ståri röran av seger-
Hälsar” Claes ”Frostis” - yrå bland kompisar.

Petersson rSchytts. ”. -
Pr de - — Glenn:—mannen som skul-
& Fr rr le stoppa den tyske tanksen

Från Sollebrunn i Väst-
ergötland ringer Gunnar
SVensson. Han och hans
kompisar gav blanka fade-
rittan i årets stora händelse
i Sollebrunn —- Folkparks-
premiären.

& & &x

— Vi är helt begeistrade.

Vilken suverän uppvisning!
Tummenner för Uffe Jans-
son som varit alltför pessi-
mistiskt.

>

—- Vad är det för skit
dom sänder på TV:n. Vi vill
naturligtvis ha uppföljning
med intervjuer. Här är
grabbarna (Per och Fred-
rik) fått vara uppe särskilt
länge i kväll för att följa
Blåvitt och så sänder dom
program "om tefat, ryter
Christer HelmiAskim.

 

Hrubesch —- fick uppleva
merparten av matchen från
åskådarplats. --

- Jag var ändå aldrig rik-
tigt orolig. De skapade ju inte
en enda riktig målchans. Jag
tyckte vi hade grepp om spe-
let från första till sista minut,
analyserar han.

Stor-Hysén tar ändå av sig
sina kläder för att duscha för
judra gången den här kväl-
n
Visst var det nervöst att sit-

ta där och titta på, ler han.

Glädjen stod högt i tak i
IFK:s omklädningsrum. Och
gliringarna haglade mot tys-
karna.

— Nu fick de ångra för allt
de sagt. 3-0 kunde ha varit
3-0, menar Glenn.
IFK Göteborg vinner alltså

Glenn Hysén—- en av Europas
minuten. Menändå varhanååefter

UEFA-cupen och är ett av.
Eruopas absolut bästa lag.
MeniGöteborg blev de bara
treaiTriangelserien.
— Det gäller att:sikta in sig

på rätt saker,
och haltar bort mot duschen. : berger:

chenmot
upp. b

   

   

 

Ett enda misstag note-
rade jag på honom här:

  
en utboxning i första halv-
Iek. Men det hade ingen.
betydelse. För övrigt gjor-
de han det som skulle gö-
ras och var bra med
skruvade inlägg.
farligare skott behövde
han inte mota.

det var när han missade

 

på alla

Några

in i och ersatte
Glenn Hysén på ett utom-
ordentligt sätt. Styrkan i

  

huvudspelet är alltid en
tillgång och han gjorde hel-
ler inga misstag längs efter

. Mycket svårpas-
serad. Frän i närkamper-
na.

Han börjar bli van vid
det här laget: Att hoppa in
mitt under pågående
match. Och den här gång-
en tätade han högerför-
svaret omedelbart efter
sin ankomst. Glenn måste
vara en av världens bästa
avbytare. Han är så stark
att han omedelbart kan
fungera i det blåvita kol-
lektivet, även om han inte
ärriktigt uppvärmd.

     
bästamittbackar — slog uppsin gamla
denstora

plirarHysén:

Hans ljumsskada från mat-
AIK slogs alltså

Den robuste rensaren i
det blåvita försvaret. Han
gjorde sin hittills bästa
match i UEFA-cupen.
Hrubesch, den västtyske
VM-fanken, hade inte en
chans mot honom. Conny
uppträdde stundtals räs-
tan retfullt elegant. Alltid
FR nerverna under kon-
troll.

  

en av de

IFK-läkaren Bi Linden:

- — Glenns gamla skada
slogs Iupp. Vi får titta i mor-

Pålitligsomvanligt—
straffensattdärdenskulle.
Spelade på säkerhet i för-
stahalvlekochklaradesig
bra—medundantagfören
viss felprocent i passning-
arna. Tog initiativet framåt
närtillfällefannstilldet.

ljumskskada redan i 16:e
segern $ Blåvitt. ”Fyll pokalen med

champagne. Det är vi verkligen värda”,tyckte Glenn Hysén helt rätt efter.fighten.

gonochsevadvikan börja
att behandla den med. Helt

klartärattdenhär gången
måste hans ljumske läka
ordentligt.

     
tillfällen hade numerärt '
överläge på hans kant.
Men spelade upp sig ju
längre tiden led och till-
hörde planens stora efter
pausen. En bollvinnare,
säker passningsläggare
och outslitlig löpare på
mittfältet.
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>dROR
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| KR rv KR
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 v &« +
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&A &v KH
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den.Desom
väntar är

Schilleroch

 

HAMBURG (GT) När
slutsignalen går
sträcker Blåvitts mål-
vakt Thomas Wer-
nersson armarna i luf-
ten.
Skriker ut sin gläd- -

je!
Han har gjort det

igen:
Hållit nollan mot

Hamburgs omskrivna
fotbollsmiljonärer!

.Inhe i omklädningsrummet
efter matchen ber fotografer- :
na Thomas kyssa Fnstora
segerbucklan.

—- Gärna! säger han och
kysser till på Björn Borgskt
manér.

— En sådan här dag ställer
man upp på allt.
Thomas är förvånad över

att tyskarna inte fick till några
riktigt vassa målchanser. I
hela fyra halvlekar har han
sluppit vidja sitt målnät.

HAP

SVE
v

INGVAR JACOBSSON

HAMBURG (GT) Dom
möttes ett kort ögonblick
inne på Volkparkssta-
dion efter den enaståen-
de finalen i UEFA-cupen
mellan HSV och Blåvitt
(0-3). Det handlar om
ett möte mellan de båda
lagens tränare, Hambur-
ger Sporvereins buttre
Ernst Happel och Blå-
vitts öppne Sven-Göran
”Svennis” Eriksson.
Dom =:växlade ' inte

många ord. Men Ernst
Happel sträckte fram
handen och gratulerade
sin 22 yngre —56 respek-
tive 34 — tränarkollega.
Ernst Happel drog inte på

smilbanden. Han såg ut som
den sfinx han varit ända se-
dan han började spionera på

 

    

 

Han ser ut som en gent-
leman. Men skenet be-
drar. I själva verket är han
en ulv i fårakläder, grym
somOveGrahn i närkam-:

   
Gjorde en gedigen in-

sats utan att glänsa. Den
idealiske kompletterings-
spelaren som underord-
nar sig laget och alltid

Västtyskarna kunde inte
stoppa honom med regel-
rätta metoder. Det blev
frispark nästan varje gång
de försökte. Torbjörn kan

Fantastisk!Det var en
oerhört imponerande in-
sats han gjorde — både
som slitvarg, bollbehand-
lare och skytt. Är nu på

perna, Göteborgs egen jobbar uppoffrande både hålla bollen som ingen an- väg att utvecklas till en in-
järnkamin. Han gjorde en med och utan boll. Inled- nan och i egenskap av spel- ternationell storhet. Han
oerhörd massa nytta trots de litet försiktigt men kom << uppläggare står han i sär- = blir Blåvitts nästa stora
att" han slarvade ibland i desto starkare mot slutet. klass. Ett taktiskt geni. stjärna. Måtte vi få behål-
passningsspelet. Stundtals såg det faktiskt ut la honom!

: in om han skulle ha ögon

 

Betygsättare: UlfJansson

 

     

  

    

  

  

Det var han som visade
vägen i början genom sina

fräcka dribblingar och pas-”

seringer förbi VM-backen
Manfred Kaltz. Förutom

sin arbetskapacitet har han
också utomordentlig preci-

sion i sin vänster. Och han
förivrar sig aldrig: ser alltid

upp innan han slår sina in-

lägg.

: -fekt.
SM 26 +

Tyskarna har varit när vid
ett par tillfällen — men inte
heller igår nådde de ända
fram.
— Några otäcka inlägg från

framför allt högerbacken
Kaltz var det värsta, säger
Thomas.
Thomas släppte på de fem

första UEFA-cupmatcherna
in 11 mål. I de båda finalmat-.
cherna mot VM-favoriterna
Västtysklands bästa klubblag
har han hållit nollan! L
— Finalen är juN egentli-

gen inte den svåraste mat-
chen, menår Thomas. Värsta
matchen var mot österrikiska
Sturmgrass då vi höll på att
åka ut.

—- Men även Kaiserslau-
tern spelade bättre än vad
Hamburg gjorde.

e RÄTT TAKTIK
—- Jag kan inte förstå att

Hamburg fortsatte i samma
stil som på Ullevi. Nu visste vi
ju hur de spelade — och hade
rätt taktik att möta dem.
Nu kan Thomas Werners-

son skriva UEFA-cupmästare
på sitt visitkort.
Hur känns det?
— Underbart!  Obeskriv-

ligt! Det kommer att ta tid in-
nan jag riktigt fattar att vi
verkligen vann!

NI ””

Blåvitt i slutet av april sedan
det var klart att de båda la-
gen skulle mötas i finalen.

—- Jag trodde nog att vi
. skulle ha en chans att vinna
UEFA-cupen, säger ”Sven-
nis”. Men att vi skulle åka hit
och vinna med tre mål, det
hade jag aldrig kunnat före-
ställa mig.
— Men efter Torbjörn Nils-

sons 2-0-mål i andra halvlek
så gav HSV slaget mer eller
mindre förlorat.

& DOMINERADE
—- Därför kunde vi domi-

nera andra. halvlekens slut-
skede så fullständigt. Men vår
segern var under alla förhål-
landen helt klar, det var vi
som hade de klara målchan-
serna.
Svennis poängterar att den

taktik han och hans tränar-
kollega i Blåvitt, Gunder
.Bengtsson, gjort upp på för-
-hand stämde perfekt.
— Ritningarna stämde till

- punkt och pricka, säger han.
Det viktigaste för vår del var
att vi skulle få till ett eget an-
fallsspel.

—- Det farligaste som kun-
de hända var att vi hade blivit
tilbakapressade i det egna
straffområdet.

—- Hade det skett hade vi
varit förlorade. Då hade förr

eller senare HSV fått utdel-
ning på sina inlägg från kan-
terna. Men vi kunde hålla
spelet uppe och fick till de
kontringar som- vi behövde
för att få utdelning.

Svennis och <:Gunder
Bengtsson hade på förhand
analyserat det troliga match-
förloppet:
— Vi utgick från att Ham-

burger SV måste anfalla till
varje pris och att det därmed
skulle bli plats för snabba
kontringar.
— Det var mycket viktigt

föross att vikundefå snabba
uppspel från backarna till an-
fallet.
— Taktiken fungerade per-

-
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- punkt och pricka, säger han.
Det viktigaste för vår del var
att vi skulle få till ett eget an-
fallsspel.

—- Det farligaste som kun-
de hända var att vi hade blivit
tilbakapressade i det egna
straffområdet.

—- Hade det skett hade vi
varit förlorade. Då hade förr

eller senare HSV fått utdel-
ning på sina inlägg från kan-
terna. Men vi kunde hålla
spelet uppe och fick till de
kontringar som- vi behövde
för att få utdelning.

Svennis och <:Gunder
Bengtsson hade på förhand
analyserat det troliga match-
förloppet:
— Vi utgick från att Ham-

burger SV måste anfalla till
varje pris och att det därmed
skulle bli plats för snabba
kontringar.
— Det var mycket viktigt

föross att vikundefå snabba
uppspel från backarna till an-
fallet.
— Taktiken fungerade per-
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   LCGE
Dan själv om
are
Ogonblicket

HAMBURG (GT)Det viktigaste målet i Blåvitts 78-åriga hi-
storia — klubben bildades 1904! — kom i 25:e minuten i första
halvlek i den gudomliga finalen i UEFA-cupen mellan Ham-
burger SV och Blåvitt (0-3) på Volkparkstadion i går kväll.

Det var på sitt sätt logiskt att mä-
let gjordes av Dan Corneliusson.
Hönö-ynglingen som i alla tider
tillhört Blåvitt har i vinter och vår
utvecklats till en forward av mycket
hög internationell klass.

—- Vi talade mycket före mat-
chen om värdet av ett ledningsmål,
säger Dan. Vi visste att det skulle
bli näst intill omöjligt för HSV att
vinna om vi kunde få 1—0.

Och Dan Corneliussons 1-0 mål på Volk-
parkstadion i går kommer att gå till historien
som ett av de mest värdefulla i svensk fotbolls
historia, att jämföra med Kurt Hamrins 3-1
mot Västtyskland i VM 1958, lalf Edströms
1-0 mot samma Västtyskland i VM 1974 i Duäs-
seldorf.

e AVGÖRANDE MÅLET
Vi låter Dan Corneliusson — grabben är fak-

tiskt bara 20 år — berätta om det märkliga som
hände när han gav Blåvitt det avgörande må-
let vid segern i UEFA-cupen:
9 Vi var beredda på att HSV skulle

sätta full fart från början för att
få ett par ledningsmål.
Och visst fick dom tryck på oss. Men

det var inte värre än att dom inte fick
till några klara målchanser. Vi höll dom
rätt så bra ifrån oss.

I mitten av halvleken kom så mitt
1-0-mål. Det var Tommy Holmgren
som gjorde förarbetet till målet. Han
slog en perfekt lyra från vänster in mot
mig i centrum. Jag såg bollen komma
seglande och att jag var ganska fri. Jag
lät bollen studsa — och sedan klippte
jag till direkt på volley.
Det blev ett kanonmål. Jag fick

drömträff på bollen och den gick upp i
nättaket som en projektil.

Jag kan inte beskriva mina lycko-
känslor efter målet. Jag kunde ju lätt
inse att det var mycket värdefullt, att vi
hade tagit ett mycket stort steg mot att
vinna hela eupen.g e

Efter målet gled initiativet gradvis över .till
Blåvitt och i andra halvlek dominerades mat-
chen fullständigt av göteborgarna.

e RÄTT ÖVERFALLEN
Dan Corneliusson kunde inte — det kanske

du hann uppfatta i TV i all uppståndelse —
fullfölja matchen till slutsignalen. Han byttes i
andra halvlekens 21:a minut ut mot Håkan =:
Sandberg.

- = Jag blev rått överfallen av Järgen Groh
närjag varlångtifrånbollen, säger Dan.Han
sparkade mig över höger lår utan någon som
helst anledning.
Det var därför som Dan Corneliusson var

utrustad med praktfullt förband om höger lår
efter matchen. Kunde inte springa med i den
Blåvita defileringen efter slutsignalen. Han
linkade med smärtor i låret.
— Men en sån här dagkänner jag ändå inte

hur ont det gör, säger han.

Dan Corneliusson har presenterat sig på ett
praktfullt sätt i UEFA-cupen för de kontinen-
tala proffsklubbarna. Det är ingen tillfällighet
att han redan har uppvaktats med proffsan-
bud från Västtyskland.

—-DanCorneliussonhadeetttungtårifjol,
säger Blåvitts fotbollsbas Ove Kindvall. Ska-
dor och vår dåliga start i allsvenskan gjorde att
han inte fick spela på riktigt förrän i höstas.
Men därmed började också Dan Cornelius-
sons marsch mot stjärnorna.
Han har i UEFA-cupen spelat ett forwards-

spel av kontinentalt proffsmönster.

e LYCKLIG SOM ETT BARN
Dan var också lycklig som ett barn efter

matchen. Hela hans ansikte lystes upp av ett
brett leende när han på lite avstånd stod och
betraktade uppståndelsen på Volkparksta-
dion.

—- Jag kan inte fatta att vi har tagit UEFA-
cupen, säger han. Vem kunde tro att vi skulle
åka hit och vinna med tre mål.
- Och vi hade dessutom bud på flera mål.

Vi kunde vunnit med fyra eller fem mål med
minsta tur i avslutningarna i matchens slut-
skede, säger Dan.
Men låt oss vara generösa och säga att 3-0

för Blåvitt räckte ganska bra mot ett HSV som
består av en massa bortskämda divor som be-
hövde den här uppsträckningen — av ett gäng
halvamatörer som HSV under hela finalperio-
den betraktat som uppkomlingar utan direkt
kvalitéer.
Ernst Happels min var obetalbar när han

studerade Blåvitts segerglädje efter matchen.

Jacobsson
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   ey klipper han till för kung ochfosterländ efteren smörpåssningfrån Tommy Holmgren.
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-I . måste mina
landsmän säkert köra med
slakatrumhinnor!

Dennorske—- - radiokom-

merblåvitännågonan-
nan, betraktade sitt refe-
rat hem till Norsk Kring-
kastingsomförjävligt.

vv
— Otroligt. Min benska-

daärglömd. ;
Dan Corneliusson, väg-

visaremed 1-0,fattarinte
vidden av Änglarnas fan-
tomspelmotHSV.Att han
blev skadad kände han in-
teav.

ANN
— I den andra halvleken

var HSV inget lag längre.
Vi spelade ut dom.
Sven-Göran ”Svennis”

Eriksson,uppriktigt. å

NN
—- Jag hade tippat 1-0

innan matchen. Men 3-0
tillossär ju inte klokt.

”Svennis”begriper ing-
enting.

Fy

- Hamburg har inte för-
lorat här på Volkparkssta-
dion på 20 månader.
Änglatränaren är näs-

tan stum av beundran.
Undrar vad han och spe-
larna ställt till med.

AR
- Men vi får inte glöm-

ma cupfinalen mot Öster på
Råsunda på söndag.

Sven-Göran blickar re-
dan framåt.

ANN
—- Den största bragden

någonsin av ett svenskt fot-
bollslag! Här har vi skördat
frukterna av ett långt och
lyckosamt arbete.
IFK Göteborgs nye

ordförande Gunnar Lars-
son.

NN

—Dehadejuinteenrik-
tig målchans. Jag borde
själv ha gjort två mål,
minst! 5-0 skulle vi ha
vunnit med.
Glenn Strömberg.

ANN
—- Jag fattar inte att det

är verklighet. Sådant här
drömmer man om, men att
få uppleva det... fantas-
tiskt!
Andretränaren Gunder

Bengtsson.

NN
—- Göteborg var bättre i

allt, det är bara att erkän-
na, Vi knäcktes av deras
snabba mål i första halvlek.
Jag beundrar Göteborg. De
har ett homogent lag so
är bra på alla platser.
Dansken Lars Bastrup,

forward i Hamburg.

NYN
—- Göteborg var bra,

men framför allt var vi väl-
digt, väldigt dåliga.
”HSV:s center och lag-

kapten Horst Hrubesch.

NN
—- Gissa om det känns

underbart. Sådant här har
jag bara sett på TV förut.
Nu hämtar man pokalen
själv.

NEN Nilsson, del-
par fö Blåvitts äålla tre

NN
—Deslutadeheltattspe-

la när vi gjorde 2-0. Men
detgjordejuviockså.

Torbjörn Nilsson igen.

8 ASPORTEXTRAN

[Luu ;ULL:

HAMBURG

   

  
(GT)

Busvisslingarna skal-
lar när de västtyska
miljonärspojkarna
med ett generat leen-
de på läpparna lämnar
Volkparksstadion.

Utvisslade och ut-
skällda av sina sup-
porters efter den lek-
tion som de fick av
IFK Göteborg i
UEFA-finalen (0-3)!

Kejsaren Franz
Beeckenbauer <pöser
dock rosor över Blå-
vitt:

- Ett av Europas
bästa lag. Sällan har
jag sett så discipline-
rade motståndare, sä-
ger han.

Blåvitt
var värda

Alla här nere väntade sig
en slakt av Hamburg i finalen
mot nordborna. Visserligen
var de obesegrade genom he-
la UEFA-cupen fram till den
avgörande finalen i går kväll
men ingen tog dem ändå rik-

tigt, riktigt på allvar.

eHÅNADE
Tidningarna har öppet hå-

nat svenskarna. Det har
också drivits en hetskampanj
motGöteborgidehänsynslö-
sa västtyska lagen.

I går skrev HSV-tränaren
Ernst Happel en krönika i
Bildzeitung.
Rubriken var:
”Pokalen stannar i Ham-

burg”.
Därunder var det hela en

enormt chauvinistisk artikel
" som istortsett bara gick utpå ;
hur mycket Hamburg skulle =
vinnamed.

eo SYMPATISK
Spelarna har också varit

styva i korken hela tiden. Alla
utom en, den sympatiske
dansken Lars Bastrup, 26:

— Jag har hela tiden trott :
att vi skulle få stryk — men
det har jag inte vågat säga
högt här nere, erkänner han i
motgångens stund.

Bastrup avslöjade dock si-
na innersta tankar för danska
journalister redan dagen före
matchen. Fast han troddein-
tepå 0-3 i bakenutanpåse-
ger för Hamburg med 2-1.
Vilket ändå hade betytt att
cupen hamnat i Göteborg.

Stjärncentern Horst Hru-
besch, lagkapten, tilltänkt
VM-center och skyttekung i
den fruktade Bundesliga, har
inte visat någonting under 180

e FATTNING
Han tog dock nederlaget

med fattning.Sade till GT när

minuters spel mot svenskar-

AN v NRkorn -

Kedjerökande HSV-träkaren Ernst Happel kan tillsammans -— Horst Hrubesch bara konstatera
Sfaktum. HSV har blivit detroniserat avIFK Göteborg. ”Jag är djupt imponerad av de svenska.

han lämnade stadion och
kramade den silverplakett
han fick för finalinsatsen:
> Göteborg förtjänade att

vinna. Vi har inte underskat-
tat dem. De var helt enkelt
bättre. Han kan dock inte låta
bliattge enliten känga i den
göteborgska glädjeyran:

UTVISSLADE!

amatörerna”, sade Happelförstummad.

- Men skriv också att vi
harvaritdåliga i två matcher.
Dethärsnacketharvihört

förr. Både från Valencia och
Kaiserslautern. Det kanske
heltenkeltärsåattGöteborg
är så starkt att de inte låter
europeiskatoppklubbaratt
dominera händelserna på

Tippat? Här är resultaten som är närmast:
4-0, 4—1, 2—0, 5—1, 3—1, 5—0, 6—1, 5—2, 6—2, 4—2, 6—0, 7—2, 7—1,
1—0, 6— 3,2-1,7—3, 5——3, 8-2, 7—0.

planen. Sedan spelar det in-
gen roll från vilka länder de
kommer eller vad de heter el-
ler hur många miljoner de
tjänar...

e INTE ETT ÖRE
Apropåpengar ja.Ändain-

förmatchenigår vardet för-.
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handlingar mellan HSV-led-
ningen och spelarna.
Spelarna krävde 25 000 DM

(60 000 kr) medan ledningen
bara bjöd 20 000.
De kan sluta med de för-

handlingarna nu. Efter 0-3
mot Göteborg får spelarnain-
te en enda pfennig... = =.
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GÖTEBORG (GT) -
Vill man ha ett vanligt
familjeliv ska man in-
te välja att levaihop
med  en- toppidrotts-
man.
Ann-Christine

Eriksson vet vad hon
talar om. I elva år har
hon levt tillsammans
med Sven-Göran, inte
helt okänd tränare för
IFK Göteborg.
En bra vecka är

Sven-Göran ledig en
dag. I sommar får fa-
miljen fem lediga da-
gar ihop.

—- Jag ser det som
något-positivt, säger
Ann-Christine.
blir väldigt självstän-
ÅE av att ta hand om

t.

 

Ann-Christineär29år. Till-
sammans med Sven-Göran
har hon en son, Johan, som
är tre år. Hon är mellansta-
dielärare ochhar en halvtids-
tjänst på Nygårdsskolan i
Skintebo.
- Att hå enutbildningoch

ett eget arbete är en förut-
sättningför att kunna leva så
här, säger hon. Halvtidsjobb
är perfekt för mig. Det ger
2tidatthinna med allt jag

Många gånger får Ann-
Christine höra hur synd det
är omherinesomär såmyck-
et ensam.

e PRIVILIGIERAD
—Detärinte alls synd om

mig. Tvärtom tycker jag att
jag är priviligierad. Så ofta
jag kan reser jag med Sven-
Göran. På det viset får jag
uppleva så mycket som
många aldrig har en chans att
vara med om.

I takt med Blåvitts fram-
gångar har Svennis arbets-
uppgifter ökat. Det är inte
bara att åka in och ha trä-
ningspass med killarna i Blå-
vitt.

oo— Många tror nog att det
är så, säger Ann-Christine.
Men Svennis jobb handlar
mycket om planering, tele-
fonsamtal, representation. I
år har han varit exceptionellt
mycketborta.

&VISSTVP
Ann-Christine tror att det

är envisstypavtjejersom :
står ut med att leva så här.
Att. ha ansvar för hus, hem,
ekonomi. Att vara ensam.
» Tjejerha som står och

väntar på spelarna efter mat-
cherna ser bara det glamorö-
sa.Deseraldrigdengråvar»-.

Man
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eo - Jagsserr intefotbollen som en rival. Tvärtom försö erjag lära mig s 2 my
" sig för varandrasjobb.

e En bit utanför Stenungsund bor Ann-Christine, Sven-Göran
och Johan i ett äldre gult trähus. — Vi är båda uppvuxna på

landet ochkände att vi ville ha naturen nära inpå.

 

RAN

I Free har vi
fem lediga dagar ihop"

dagen. Livet är ju trots allt
mest vardag.

Manmåstegåin i det med
öppna ögon. Verkligen veta
vad det handlar om.

—- Det är inte smärtfritt,

Jag kan visst tycka synd om
migsjälv emellanåt. Men de
tillfällenaärfå.
Som nu i sommar till exem-

pel. Ann-Christine har som-
marlovsomallaandra lärare.

Svennis är ledig samman-
lagtfemdagar i sommar...

Jag tror man är mer rädd
-om- varandra när det är så.

Tar vara på ledigheten till-
sammans på ett annat sätt.
Planerar och gör saker till-
sammans.

&KVALITET
— Vi har inte råd att sitta

och hänga framför TV:n, ti-
den ihop är för dyrbar. Det
blir istället så att det är kvali-
tet på det vi gör ihop.

Ann-Christine är intresse-
rad av fotboll. Hon ser inte
sporten som en rival, utan
försöker istället lära sig så
mycket som möjligt om den.
= "Vi pratar mycket om vå-

ra jobb hemma, säger hon.
Ger varandra råd och stöd.
Det är oerhört viktigt att man .
intresserar sig för den andres
jobb.

Inom idrotten svänger det
väldigt från dag till dag. Ena
dagen höjs man till skyarna,
nästa dag är man en nolla.

—- Jag minns när Blåvitt
förlorade tre hemmmamat-
cher i rad. Efter förlusten mot
Djurgården skrek någon ur.
publiken ”Mörda tränardjä-
veln”. Då var jag glad att Jo-
han är för liten att förstå, sä-
ger Ann-Christine.

- Nästan varje dag hör man
rykten om att Svennis fått
tränaranbud från olika klub-
bar, Valencia till exempel.

— Inget är definitivt ännu,
säger Ann-Christine. Skulle
det bli så att vi flyttar utom-
lands är det bara spännande.
Det skulle vara underbart att
få lära känna en ny kultur, ett
nytt språk.

I går fanns Ann-Christine i
Hamburg. Johan hos farmor i
Torsby.

- Våra föräldrar är fantas-

 
Foto: BENGT DOBRIN
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tiska. De ställer upptill hund-
ra procent.

Efter Hamburg avlöser fot-
bollscuperna varandrå. Det
blir vardag igen. Med allt vad
det innebär.

— Jagärvanattha detså
här. Trivs med att gå och gre-
ja med mitt, trivs med mitt
arbete.

—- Kanske skulle vi inte
klara av att leva på ett annat
sätt. Vi har alltid levt så här
och det "passar oss, säger
Ann-Christine.
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. HAMBURG (GT) Vim-
melkantig av = trötthet
springer Torbjörn Nils-
son,

blåvitamans med sina
guldkompisar efter 3-
0-segern mot Hamburgi
UEFA-finalen.

Lycklig, lycklig - men :
klart tagen av de två veck-
ornasmatchuppehåll.

— Jagvarsåtrött attjag
inte orkade fullfölja at-
tackerna.
Säger Europas

fallsstjärna nummer 1,
lugn och sansad som van-'
ligt i segeryran.
Inte helt nöjd med sig

själv — trots ett mål och
en fixad straff och budpå
ett par till..!

TKLi

 

27, ärevarv runt
Volkparkstadion tillsam. :

— men TT
är inte

TOR BKUcR
EIJILRE

Efter 10 minuter tvinga-
des Torbjörn Nilsson läm-
na Ullevi under den första
finalen mellan IFK Göte-
borg och Hamburg.
Däckad av HSV:s FN

kamin Järgen Groh. -
Då Torbjörn efter sex

   
   

skadade vänsterfot fick åv
otyget lämnade han direkt
glädjebeskedet.
— Jag skall spela finalen

i Hamburg till varje pris!
Då stod lagkaptenen

Conny Karlsson bredvid
och sade med glimten i
ögat:

—- Ring in den nyheten
direkt till Bild Zeitung. Det
kommer att skaka västtys-
karna, plirade han.

Många här nere hånade
svenskarna trots 1—0-se-
gern på Ullevi. Nilsson är
säkert duktig, men..

I går fick denfullproppa-
de Volkparkstadion och'
miljoner TV-tittare i Väst-
tyskland och Europa se
vem som är den här konti-
nentens bäste fotbollsspe-
lare.

I ensamt majestät!

Torbjörns finalinsats var
magnifik — inte minst mot

' bakgrunden att han varit
skadad och inte är på topp
konditionsmässigt.
Du satt kanske hemma i

TV-fåtöljen och följde hans
show.
GT bjuder här på höjd-

punkternai repris.

 

en underbar crossboll till
Tommy Holmgren som i sin
tur skruvar in ett så kallat
”bananinlägg” . som.Dan
Corneliusson dundrar in

» 1-0på.

61:a min: 2-0 efter ett
nummer som bara Tor-
björn klarar . av. . .Jerry..
Carlsson bryter i mittlinjen.

 

dagar med gips runt sin

26:e min: Torbjörn slög -
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TorbjörnSFURaNE lyfter arnien somett SNda &stortwUnter vå Volkparksstadion. Hans behärskade Sasser

Upptäcker att Torbjörn har
fritt fram och ger honom
bollen. Nilsson rycker lätt
och elegant undan från
världsstjärnan Felix Ma-
gath. Håller
bakom sig under hela 50-
meterruschen.

e BEHÄRSKAT
Drar sig in i Hamburgs

straffområde, går ut till
vänster, och avslutar med
en behärsfåd vänsterstöt
förbi. den förgäves stapp-.

..lande Uli Stein.. | |
Ungefär en repris av

hans bravadnummer från
matcheni Valencia. 16
Torbjörn till GT:
- Jag var hela tiden sä-

- ker.på att hålla undan för
den som jagade mig. Jag

västtysken

skott” på den tyske målvakten Ulrich Stein gav 2-0.

var också säker på att
åtminstone träffa målet
med mitt skott. Jag upp-
täckte luckan till vänster
om Stein.

Ett av mitt livs roligaste
mål även om det inte var
direkt avgörande.

65:e min: Torbjörn fix-
ade straff. I ren Kurre
Hamrin-stil under VM i Gö-
 teborg 1958. Totte driver
förbi backen Bernd Weh-
meyer som måste slå ho-
nom över benen. Solklar
straff — och 3-0 och spiken
i HSV-kistan genom Stig
Fredriksson.
Torbjörn förklarar:
—- Tysken var säker på

att jag skulle spela in bol-
len. Då passade jag på att

rycka. Det var en seiklar
straff.

e STORSKYTT
Torbjörn Nilsson är

UEFA-cupens storskytt. 8
fullträffar — och dessutom
mannen bakom 4 straffar
som alla resulterat.
Stunden när han fick stå

på podiet och mottaga
UEFA-cupspokalen till-
sammans med sina blåvita
hjältar är den största i
Torbjörns fotbollsliv.

—- Troddealdrig jag skul-
le få uppleva något sådant,
suckar han av lycka ännu
en halvtimme efter ögon-
blicket.
Han har ännu inte riktigt

hunnit fatta vad han och

hans blåvita kompisar ställt
till med — chocken mot he-
la fotbolls-Europa.

Till och med det chauvi-

nistiska HSV måste ge sig
för Torbjörns eminenta
bollbehandling. De gav ho-

nom stående ovationer i

slutet.

e FANTASTISKT
Början på någotsom kän

bli en fantastisk vecka för
"”"Totte”".

Nästa vecka slutförhand-
lar han om sitt omskrivna
proffskontrakt.
> Kaiserslautern ligger

bäst till i dagsläget, erkän- I
ner han.

Något kontrakt är ännu :
inte skrivet — men den ge-

nomsnälle Jonsereds-killen
"kunde inte ha skaffat sig ett

utgångsläge inför
slugmanglingarna än ge-
nom sin insats på Volk-
parkstadion i går kväll.

 

  
  

 

   

 

   
   

 

   

    
  

   
  
  
  
   
  

        

        
      


