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SPORT-Expressen
kunde redan förra
veckan avslöja att
AIK vill försöka
locka hem guld-
hjälten från 2009 
– Iván Óbolo, 28. 

Klubben vill göra
det genom att
bland annat erbjuda argentina-
ren ett långt kontrakt och en
tjänst inom organisationen ef-
ter karriären. 

Det ska då handla om en roll
som tränare eller ledare. 

”Hört oss för”
Nu kan SPORT-Expressen av-

slöja att AIK varit i kontakt med
Óbolos argentinska klubb, Arse-
nal de Sarandi, angående att
köpa loss anfallsstjärnan till
sommaren. 

Enligt uppgifter till SPORT-
Expressen ska man också ha
fått till svar att det finns en möj-
lighet att de kan tänka sig att
släppa anfallaren till sommaren
– till rätt pris. 

– Vi har hört oss för med per-
soner omkring och utanför
klubben, säger AIK:s sportchef
Jens Andersson.

Har ni diskuterat en prislapp
med Arsenal de Sarandi?

– Vad vi har fått
för indikationer är
inget vi kommuni-
cerar med media. 

Anledningen till
att Arsenal de Sa-
randi nu öppnat för
att sälja sin stjärna
är att Obolo själv,

tydligt deklarerat för klubben
att han vill tillbaka till AIK och
Stockholm.

”Varit och besökt honom”
– Vi har tidigare sagt att vi

har kontinuerlig kontakt med
Ivan. Jag och Björn (Wesström,
scoutchef) har också varit nere
och besökt honom i Argentina. 

– Men om och när en värv-
ning kan bli möjlig kan jag inte
svara på. Han har två år kvar på
sitt kontrakt med Arsenal de Sa-
randi. 

Måste få loss kapital
AIK måste få loss externt kapi-

tal från Agent 03 eller någon an-
nan privat investerare för att en
värvning ska kunna genomföras. 

SPORT-Expressen har förgä-
ves sökt Ivan Obolos agent
Christian Bragarnik. 

Daniel Kristoffersson
daniel.kristoffersson@expressen.se

EXPRESSEN 

AIK fortsätter att jobba hårt för att få hem Iván Óbolo. 
Enligt uppgifter till SPORT-Expressen har klubben nu varit

i kontakt med Arsenal de Sarandi – och fått ett positivt be-
sked på att en värvning kan vara möjlig till sommaren. 

Det mesta hänger nu på om AIK får loss pengar för att
köpa loss stjärnan. 

– Vad vi fått för indikationer är inget vi kommunicerar, 
säger sportchefen Jens Andersson.

Letar efter finansiärer

VILL F˚ HEM. Om AIK får loss pengar så kan Ivan Obolo vara till-
baka i Sverige för spel i sommar. Foto: NILS PETTER NILSSON

AIK
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Västerås (h) ............................1–1

Alm och Novakovic är
oprövade som tränare
men att de har stora

AIK–hjärtan kan man se lång väg.
Sund ungdomssatsning
men de nya spelarna får
svårt att ersätta de långt

mer rutinerade förlusterna.

BK HÆCKEN
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Viking Stavanger (b) ..............3–2
Sörlandslaget (b) ....................3–1
Start (b) ..................................1–2
Ålborg (h) ................................2–2

Har träningsspelat flitigt
mot nordiska lag och gjort
det bra.
Har det bra ställt tack
vare Gothia cup men har
ändå legat lågt på trans-

fermarknaden.

DJURG˚RDEN
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Vasalund (h) ............................1–1

Liten omsättning i trup-
pen gör att man kan jobba
vidare i stället för att be-

höva bygga ett nytt lag.
1–1 mot samarbetsklub-
ben Vasalund imponerar
inte. Någon ytterligare

kantspelare skulle inte skada.

GAIS
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Start (b) ..................................2–2
Halmstad (b) ..........................1–0
Qviding (h) ..............................0–0

Det blir intressant att se
vad Alvaro Santos kan ut-
rätta i sin tredje svenska

klubb.
Mållösa senast mot Qvi-
ding. Vem ska göra målen
om inte Alvaro Santos

håller?

GEFLE IF
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Syrianska Kerburan (h) ..........2–0

Pär Asp fick göra mål di-
rekt i debuten. Nyförvär-
vet från Brommapojkarna

kan bli viktig.
Var nära att åka ur förra
säsongen och till i år har
man bara förstärkt med

mittbacken Asp.

HALMSTADS BK
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
GAIS (b) ..................................0–1
Sart (b) ....................................0–2
Viking (b) ................................1–2
Ängelholm (h) ........................0–1

Ny tränare och nya span-
jorer ska göra att 2011
inte blir ett lika svagt år

som 2010 för Halmstad.
Halmstad har bara mäktat
med ett mål på fyra mat-
cher, Joe Sises i matchen

mot Viking.

HELSINGBORGS IF
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Elfsborg (b) ..............................1–3
Odense (b) ..............................1–1
Bröndby (b) ............................2–0

Peter Larsson debuterade
i mittförsvaret under den
senaste matchen mot

Bröndby. Helsingborg höll nollan.
Erik Edman gick ut hårt
och kritiserade sina lag-
kamrater i Helsingborgs

Dagblad. Hur påverkar det laget?

IF ELFSBORG
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Helsingborg (b) ......................3–1
Bröndby (b) ............................2–1
Odense (b) ..............................1–1

David Elm stärker offensi-
ven. Vinst i försä-
songsturneringen visar

att laget är på rätt väg.
Denni Avdic gjorde 19
mål i allsvenskan förra
året. En notorisk målskytt

blir alltid saknad.

IFK GØTEBORG
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
J–Södra (b) ............................4–1
Tromsö (n) ..............................2–0
Karpaty Lviv (n) ......................0–1
FC Köpenhamn (n) ................1–1 
(vinst på straffar)

Gjorde två riktigt bra mat-
cher på träningslägret i
Spanien. Nya anfallsparet

Drugge/Hysén verkar ha hittat 
varandra bra.

Spelet ser fortfarande
inte bra ut för IFK Göte-
borg. Visst det är tidigt på

säsongen, men både fansen och
tränare Jonas Olsson hade nog
gärna sett bättre tendenser redan
nu.

IFK NORRKØPING
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Åtvidaberg (b) ........................1–1

Nyförvärvet levererade
redan i den första trä-
ningsmatchen. Abbas

Hassan var stabil i målet och Bob-
bie Friberg da Cruz såg pigg ut.

Truppen har varit ganska
hårt skadedrabbad nu på
försäsongen. Många dras

med småskador och missar viktig
uppbyggnadstid.

KALMAR FF
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Åtvidaberg (h) ........................2–2
Öster (h) ..................................1–0

Klubben andas ny luft och
får snart flytta in i den
nya arenan. Defensivt

sett såg det väldigt bra ut i se-
naste träningsmatchen mot Öster.

Har tvingats lägga om
sina träningar eftersom
man saknar så mycket

folk. Hela åtta namn finns nu på
Nanne Bergstrands skadelista.

MALMØ
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Spartak Moskva (n) ................1–2
Rapid Bukarest (n) ................0–0 
(3–1 efter straffar)
FC Sportul (n) ........................0–1

Jimmy Durmaz impone-
rade under träningslägret
i Spanien. Var genomgå-

ende bästa MFF:are och belöna-
des med en plats i Erik Hamréns
landslagstrupp.

Det ekonomiska kaoset
hänger fortfarande över
klubben. Drabbades även

av virus i truppen under det vik-
tiga träningslägret.

MJÆLLBY
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Kristianstad (b) ......................0–0

Har fått behålla sin vik-
tiga kärna i laget och tip-
pas göra än bättre ifrån

sig i allsvenskan 2011.
Riktigt bottenapp i första
träningsmatchen mot di-
vision 1–laget Kristian-

stad. 0–0. 

SYRIANSKA
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Örebro (b) ................................0–1

Har värvat starkt. Sharbel
Touma, Alex Perreira, Da-
vid Durmaz och Johan 

Arneng. Blir ingen slagpåse?
Matchar inte mot något
allsvenskt lag på försä-
songen. Frågan är varför?

TRELLEBORG
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Nordsjälland (h) ......................1–1
Lyngby (b) ..............................1–1

Succémålvakten Viktor
Noring stannar ytterligare
en tid i klubben efter att

Fulham och TFF inte kommit över-
ens.

Inget av nyförvärven inför
säsongen sticker ut. Kom-
mer Tom Prahls mannar

få strida i botten av tabellen i år?

ØREBRO
m TRÄNINGSMATCHER HITTILLS:
Karlslund (h) ..........................5–0
BK Forward (h) ........................1–1
FC Volga Nizhny Novgorod (b) 0–1
Red Bull Leipzig (b) ................0–2
Stabaek (b) ..............................2–4
Kongsvinger (b) ......................1–3
Syrianska FC (h) ....................1–0

Har säkrat upp defensi-
ven med att värva in
Patrik Haginge och för-

längt med Patrik Anttonen som ti-
digare verkade vara på väg bort
från klubben. 

Söker fortfarande efter
Roni Porokaras ersättare.
Paulinho försvann till

Hammarby och ÖSK har nu of-
fentliggjort att man söker en
vänsterforward.
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AIK I SAMTAL
OM ÓBOLO-
ØVERG˚NG

Josef Karlsson, Häcken.

Marcus Olsson, Halmstad.

Stefan Selacovic, Göteborg.

Astrit Ajdarevic, Örebro.

SAMMANSTÄLLNING: 
DANIEL HAGSTRÖM, CARL

JUBORG, VICTOR MELANDER.


