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Fotbollsfest även i Sydasien

E

M-festen nere i alperna går snart in i
sitt avgörande. I över en månads tid
har vi matats med information om
det svenska fotbollslandslaget. Om skadekrisen. Om Henrik Larsson. Och självklart – om Zlatan Ibrahimovic.
Personligen har jag varit lika intresserad, och brunnit lika mycket, för ett annat landslags uppladdning – Sri Lankas
fotbollslandslag.
I början av juni inleddes The South Asian
Football Federation Games – SAFF-games.
Likt EM har arrangörsskapet delats av två
länder, Maldiverna och Sri Lanka. Den stora finalen kommer i dagarna att avgöras på
Sugathadasa Stadium i Colombo. En arena
som rymmer 25 000 personer och som är
en väldigt stämningsfull arena att spela på
när den är fullsatt. Det vet jag själv.
I februari förra året hade jag själv äran att få
spela inför ett nästintill fullsatt Sugathadasa
Stadium när mitt lankesiska ligalag Ratnam
SC slog Kalutaralaget Blue Star SC med 3–1 i
den nationella cupfinalen (FA-cupen).

Inom den sydasiatiska fotbollen är det snarare regel än undantag med hedersbesökare.

"The Didier Drogba of Sri Lanka", som han kallas,
Kasun Jayasuriya är en av Sydasiens största stjärnor.
Jayasuriya tillhör landets mästarlag, Ratnam SC.

NIO AV MINA GAMLA lagkompisar i Rat-

nam har de senaste månaderna bokstavligen varit inlåsta på en träningsanläggning
utanför Colombo för att försöka vinna
SAFF-mästerskapen på samma arena.
Om de lyckas återstår att se.
Det finns ju andra landslag med samma
ambitioner – och som likt Sri Lanka har en
realistisk chans att ta hem segerbucklan.
Eller vad sägs om hårdsatsande Pakistan, Indien med sin växande inhemska
liga, Afghanistan med sina storväxta spelare eller Bangladesh som vill tillbaka till
den stormaktsposition man en gång hade
inom den regionala fotbollen.
Det enda land som inte uttalat ett mål
att vinna SAFF-mästerskapen är Bhutan.
Kanske lika bra det – de rankas ju, trots
allt, som världens i särsklass sämsta lag...
John Senewiratne

De sydasiatiska mästerskapen var på förhand mer oförutsägbar än någonsin. De
flesta lagen, Indien, Pakistan, Bangladesh, Maldiverna, Afghanistan och Sri Lanka,
hade ett uttalat seriöst mål att vinna turneringen. På bilden är det Pakistan mästerFOTON: Lars Lindqvist (två övre) & Pakistan football federation (nedre bilden)
skapslag.

