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presenterar

SFS Hall of Fame
vilket stöds av Svenska Fotbollförbundet
I denna sjätte selektion har vi kompletterat med tre namn,
vilka vi anser vara av historisk betydelse för svensk fotboll.
En landslagskapten som gick vidare till att bli både UK-chef och VM-lagledare
Dessutom fotbollens återstående två Bragdmedaljörer

SFS Hall-of-Fame 2008
28. Gustaf Carlsson
”Gurra” var genom sin styrka (både hårdhet och kondition) och sitt spelsinne, synnerligen effektiv som
centerhalv (dagens innermittfältare) eller ytterhalv. Vann som lagkapten brons vid OS 1924 och var lagledare vid VM 1938, fyra. Ledamot av UK (Uttagningskommittén) 1934-1942 – dess ordförande från 1938.
Grundläggaren till de kommande framgångarna för landslaget.

29. Ove Kindvall
Målskytt av rang i IFK Norrköping, senare IFK Göteborg. Hans målfarlighet kännetecknades snarare
av snabbhet och spelintelligens, än av kraft. Vinnare av Guldbollen 1966, då han gjorde 20 mål på 16
matcher - innan han flyttade till Feyenoord. Där gjorde han, under en femårsperiod, 129 mål på 144
matcher i Eredivisie. För sina två mål mot Frankrike i VM-kvalet på Råsunda 1969, tilldelades han som
den tredje, och senaste, fotbollsspelaren Bragdguldet. Avgjorde Europacupfinalen 1970 (dagens Champions
League) i 27:e förlängningsminuten. VM-femma 1974.

30. Agne Simonsson
I början målskytt i Örgryte och landslaget där han, i båda fallen, serverades bollarna av Gunnar Gren –
bl.a. vid 2-4-målet i VM-finalen 1958. När Sverige som andra icke-brittiska lag besegrade England på
hemmaplan, och Wembley, 1959 visade han att han övertagit spelorganisatörens roll. Passade till två och
gjorde själv ett, ett klassiskt mål – där han skruvade bollen, runt en försvarare och målvakten, intill stolpen.
För detta tilldelades han som andre fotbollsspelare Bragdguldet – den förste var klubbkamraten Sven Rydell.
”The King of Wembley” premierades även med Guldbollen och placerade sig på ”bronsplats” i europeiska
guldbollen. Detta räckte dock inte för att konkurrera ut Alfredo di Stefano i Real Madrid. Tränade ÖIS då de
besegrade IFK Göteborg i SM-finalen 1985.
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