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Ville sabba för Blåvitt
Smålänningarna 
inledde starkt 
med ett tidigt 
mål av Tobias 
Eriksson inför 
ett näst intill 
fullsatt Gamla 
Ullevi. 

De utökade 
ledningen i den 
fyrtionde minu-
ten när Papa 
Diouf tryckte in 
0–2 efter en hörna. 

Men hemmalaget 
lyckades komma in  
i matchen när man 
reducerade sent i den första 
halvleken. 

Tvåmålsskytten Mads Albaek 
sköt sin hörna rakt in bakom 
Kalmarmålvakten Ole Söder-
berg och gav gästerna tuffare 
motstånd i den andra halvan av 
matchen.

– Allt som allt gör vi en bra 
match. Framför allt tycker jag 

att vi gör en 
jättebra första 
halvlek. 

– Sen är det 
synd att de får 
in en hörna 
direkt i mål, 
det känns onö-
digt. 

– Då får de 
lite luft att 
andas, säger 
Rasmus Elm.

Inget att spela för
Den 27-årige mitt-

fältaren menar att de 
inte haft för avsikt att ge IFK 
Göteborg en lätt match, även 
om Kalmar i teorin inte hade 
någonting att spela för – de säk-
rade sin allsvenska plats redan  
i måndags.

– Vi har väl haft vår rivalitet 
genom åren med Göteborg så vi 
ville absolut sabba lite för dem, 
säger Rasmus Elm.

Matchens sista mål kom från 
Mads Albaek i den 84:e minuten. 
Och även om det inte var Kal-
mar som sabbade för IFK Göte-
borg – IFK Norrköping vann mot 
Malmö och tog därmed hem SM-
guldet – var de blåvita spelarna 
otröstliga efter att matchen slu-
tat oavgjort. 

Försöker alltid vinna
Lider man med motståndar-
laget efter att slutsignalen gått  
i en sådan här match?
– Nej, det kan jag inte påstå. 

Vi försöker alltid vinna alla 
matcher vi spelar. 

– Sen hade det ju inte spelat 
någon roll om de vunnit med 
17–0 mot oss, det var inte vårt fel 
att de var besvikna, säger Ras-
mus Elm och fortsätter:

– Jag har ju spelat mycket 
cupfinaler och seriefinaler mot 
Göteborg så det var skönt att få 
sabba lite för dem. 

– Jag känner ganska många av 
dem och det är klart att jag vill 
dem väl, men man vill ju alltid 
vinna matcherna man spelar, 
säger Elm.

Kajsa Kalméus
kajsa.kalmeus@gt.se

Det var tryckt stämning i Gamla Ullevis kulvertar efter  
gårdagens möte mellan IFK Göteborg och Kalmar FF. 

Men gästerna lämnade Göteborg med nöjda miner.
– Vi ville absolut sabba lite för dem, säger Kalmars  

Rasmus Elm.

STOPPADE BL˚VITT. IFK Göteborg skulle ”bara” vinna mot 
Kalmar i sista matchen – men gästerna ville annorlunda. Rasmus 
Elm och Co var nöjda med att störa guldplanerna. Foto: GETTY IMAGES

KFF chockade IFK Göteborg i guldjakten 
– och Elm var nöjd: ”Har haft vår rivalitet”
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Göteborgs spelare deppade och fick 
tröst efter slutsignalen.  Foto: BILDBYRÅN
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