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Etter rundt ett år i kulden på Fratton Park, skrev veteranspiss David Connolly omsider
under for en ny klubb.

Siden han debuterte for Pompey i januar 2013, har han blant mange blitt regnet som Pompeys
beste spiss - i alle fall foran mål. Etter at han søkte på managerjobben - uten å få den - da Guy
Whittingham endte opp som Pompey-manager, har derimot David Connolly stort sett vært ute i
kulden. Det har ryktes at han taklet dårlig å ikke få jobben.

I 2013/14-sesongen fikk han totalt 19 kamper og scoret fem mål på disse. Sesongen før scoret
han sju mål på 17 kamper i League One. Denne sesongen (2014/15) har ikke Connolly fått
spille et eneste minutt. Det var ventet at han skulle forlate Pompey sommeren 2014, men han
forble på Fratton Park helt fram til han nå i januar 2015 ble frigitt .

Én av fem i eksklusiv "klubb"
Like etter signerte han for et annet League Two-lag - AFC Wimbledon. Da han gjorde sin debut
for AFC Wimbledon ble han den femte spilleren i historien til å ha spilt for både gamle
Wimbledon (nå MK Dons) og nye Wimbledon (AFC Wimbledon). De fire før ham er Jermaine
Darlington, Marcus Gayle, Jason Euell og Neil Sullivan.

Dermed er David Connollys Pompey-karriere over. Veteranspissen (han fyller 38 år i juni) viste
seg farlig foran mål, men da ting ble som de ble var det best for alle parter at han ble frigitt.
Ettersom han ikke har spilt en eneste kamp denne sesongen, er han neppe noen umiddelbar
forsterkning for AFC Wimbledon, men kanskje er det fortsatt noen mål igjen i Connolly.
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Her er David Connollys spillerprofil.
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