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Hemmaseger på Riddarfjärden
BÅTSPORT I helgen hölls
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säsongens första VM-deltävlingen i F2 World Cup, och
den arrangerades i Stockholm. 27 båtar ställde upp i
tävlingen som avgjordes inför storpublik på en svårkörd
bana på Riddarfjärden. Ingen
annan F1- eller F2-båttävling
det senaste decenniet har

haft så många båtar vid
startbryggan.
Båtarna i F2 kan köra i
180 kilometer i timmen.
Snabbast av alla var Stockholmaren Erik Stark som
är regerande mästare och
var förhandsfavorit inför
världscuppremiären på
hemmaplan.

686 löpare sprang
första söder runt
löpning Det var fint väder, om än lite blåsigt på Söder

Mälarstrand, när 10-kilometersloppet Söder Runt avgjordes för första gången i lördags.
Många ville efteranmäla sig så starten fick skjutas
fram en halvtimme. När deltagarna väl kom iväg från
starten i Tanto gick det undan. 30 av de 686 löpare som
tog sig i mål sprang in på en tid under 40 minuter. Snabbast av alla var Björn Ahlepil med 33,53.

Vemodig Kenta tar adjö
l Efter 46 år på Söderstadion spelar Hammarby sin sista match på söndag
Söderstadion har varit
Hammarbys hem sedan
1967. I premiärmatchen
fanns Kenta Ohlsson, då
18 år, på planen.
På söndag sitter han
på läktaren och ser klubben ta adjö av sin slitna
men älskade betongbunker.
– Så klart har jag starka känslor
för arenan. Jag har ju tillbringat så många år här. Och på min
tid, när jag var i A-laget, tränade
vi på Söderstadion också, säger
Kenta.
Han har tagit cykeln upp från
sin bostad i Hammarby sjöstad,
som han brukar. Med kvarten kvar
till avspark i hemmamatchen mot
Jönköping Södra traskar han trappan upp till sektion E, mittemot
den grönvita klacken, och spejar
ut över arenan.
– Ovanligt lite folk i dag ser det
ut som, säger Kenta medan han
morsar på folk till höger och vänster.
Ingen annan har spelat så

många
matcher på Söderstadion som
Kenta Ohlsson. Han var med i
den första matchen 1967, då även
”Nacka” Skoglund fanns på planen, och var kvar till och med
1983.

”Så klart har jag
starka känslor för
arenan, jag har ju
tillbringat så många
år här.”
kenta ohlsson

Bästa minnet från spelartiden
är inte oväntat hösten 1982, den
bittra finalförlusten mot IFK Göteborg till trots.
– Vi slog dem borta i första finalmatchen med 2–1, men så förlorade vi hemma med 1–3. Vi blev
snuvade på guldet, men vi hade
ett lag som höll jäkligt hög klass.
En match jag också minns väl är
när vi slog Öster hemma 1976. De
var serieledare och vi låg i mitten
och så vann vi med 6–0, helt oväntat.
Liknande målkalas, ofta otippade, bjöd Kenta och hans lagkamrater på titt som tätt under 1970och 1980-talen.
– Vi gjorde mycket mål varje
år, även då vi låg i botten, och vi
blev kända för gladfotboll. Offensiven har alltid varit Hammarbys
styrka, säger Kenta medan han ser
dagens A-lag göra fruktlösa försök
att spräcka nollan mot smålänningarna.
Årets Hammarby har hittills inte
levererat någon gladfotboll. Tvärtom, målen är få både framåt och
bakåt. Kenta är i dag som vilken
supporter som helst – orubbligt
lojal, men inte okritisk.
– Man sitter och blir förbannad,
medger han.
fått uppleva
glädje från sin plats på södra läktaren.
– SM-guldet 2001 var ju otroligt! Jag var med hela vägen och
hyllade laget på Medborgarplatsen. Guldet kom överraskande.
Spelarna kompletterade varandra och mycket gick Hammarbys
väg.
Guldtränaren Sören Cratz fick
tredje flest röster när Hammarbys
fans fick rösta bland gamla Hammarbyprofiler om vilka som skulle
få namnge olika läktare på den nya
hemmaarenan.

Men han har också

Kenta Ohlsson på väg in för att se
Hammarby–Jönköping Södra. På
söndag besöker han Söderstadion
för sista gången.

Gjorde 59 mål på 383 matcher
w Namn: Kenneth Ohlsson.
w Ålder: 64 år.
w Bor: Hammarby sjöstad, mitt
emellan Kanalplan och Söder
stadion.
w Yrke: Fotbollstränare på Ham
marby Akademi i Gubbängssko
lan, går i pension i september.

w Bajenmatcher: Totalt 383 (fler
än någon annan), 59 mål.
w Lillebror: Billy Ohlsson, skytte
ligavinnare 1980 och 1984, Bajens
meste målskytt genom tiderna.
w Dotter: Matilda Agné, mitt
fältare i Hammarbys damlag i
elitettan.

Kenta jublar efter sitt tredje och Hammarbys femte mål när serieledande Öster besegrades med 6–0 på Söderstadion i juni 1976. I bakgrunden syns Bo Mattsson och Johan Hult.
Foto: Olle Seijbold/SCANPIX

Näst flest fick gamle målvakten
Ronnie Hellström.
Överlägset flest fick Kenta Ohls-

son, som därmed får namnge den
västra nedre läktaren. ”Mr Hammarby” tycks uppriktigt förvånad
över sin egen popularitet.
– Det är lite märkligt. De yngre
fansen har ju aldrig sett mig spela fotboll. Men kanske bidrar det
att jag aldrig har spelat för någon
annan klubb. Jag började i Hammarby när jag var 6–7 år och bytte
aldrig.
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Blir Kennedy siste målskytten?
w Hammarby började spela på Jo
hanneshovs IP, där Söderstadion
ligger i dag, våren 1946.
w Söderstadion invigdes i april
1967, med förlust 0–2 mot Öre
bro SK.
w Förste målskytt för Bajen blev
Sören Mannberg som gjorde båda
målen mot IFK Göteborg (2–2).
w Publikkapaciteten har varierat
på grund av ombyggnader i flera
omgångar. Rekordet är från 2004
då 15 626 åskådare såg Ham
marby–Malmö FF i en mållös
match.

w Publikkapaciteten i dag är
12 882 och den sista historiska
matchen, mot Ängelholms FF
den 23 juni, är utsåld sedan
länge.
w Vem som blir siste grönvite
målskytt på Sö
derstadion åter
står att se. Om
ingen gör mål på
söndag blir det
Kennedy Bakirci
oglü, som satte
2–0 mot Varberg Kennedy
i förra veckan.
Bakircioglü.

