AIK och Gute utan poäng – båda föll med 2-1.

Kjell Olofsson i gutemålet har boxat bort bollen.

På knä inunder honom ses ”Jogge” Johansson och spelaren med ryggen mot kameran är Gutes
högerback Jörgen Hultner.
Lasse Gadd orsak till AIK – Förlust.
Tog AIK ut segern i förskott?
AIK reste på lördagsmorgonen till Öland för match mot Borgholm. Visby-laget var favoriter
men spelade utan gnista och föll med 2-1 (1-0). Och vem var det som i viss mån fällde AIK
om inte Lasse Gadd. Lasse gjorde visserligen inget mål men han var upphovet till bägge efter
fina framspelningar.
AIK gjorde alltså ett mycket blekt intryck. Endast tre spelare stod att känna igen från tidigare
matcher. Det var målvakten Göran Mattsson, centerhalven ”Kalmar” Järlhem och innern Rune
Nilsson som även svarade för AIK:s enda fullträff.
Man kan säga som så att bägge Borgholms-målen tillkom efter diverse schabbel i AIKförsvaret, 1-0 till Borgholm kom efter en kvarts spel och det var Jan Nilsson som svarade för
detta, AIK som i vanliga fall brukar göra en strålande första halvlek hade svårt få någon
ordning i leden och stundtals var gutarna utspelade. Borgholm låg närmare 2-0 och 3-0 än
AIK 1-1 vilket säger det mesta. De gånger som det var farligt nere hos målvakten var lätt
räknade.
BÄTTRE TAKTER
Lite bättre takter visade AIK:arna efter pausen. Spelet började komma så smått och
kvitteringen till 1-1 var rättvis. Rune Nilsson blev fint frispelad av Göran Claesson, sprang
ifrån hela försvaret, och slog bollen i mål intill ena stolpen.
Då bara en kvart återstod kom så Borgholms segermål. Målet föregicks av en offside.
Linjemannen vinkade men domaren nonchalerade honom och godkände målet. Missförstånd
mellan Inge Andersson och Göran Mattsson var också en bidragande orsak till målet.
LASSE GADD KEDJEBÄST.

Borgholms-segern var fullt rättvis. Hemmagrabbarna hade den hetare viljan och
uddamålsvinsten var underkant. Lasse Gadd var Borgholms bäste kedjespelare, snabb och
hård och framåt gjorde att AIK-försvaret hade mycket besvärligt att få något grepp på honom.
I ett för dagen tamt AIK var det, som i ingressen nämndes, tre man som får godkänt. Och det
var Göran Mattsson, ”Kalmar” och Rune Nilsson. De övriga har setts betydligt bättre.
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