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Tiden då fotbollen är 
viktigare än någonsin
SOM VI HAR LÄNGTAT. I en samtid då Covid 19-separe-
rar	oss	finns	trots	allt	idrotten,	i	detta	fall	fotbollen,	fortfa-
rande kvar och förenar oss. Åtminstine på den här nivån. 
När dessa rader skrivs är det fortfarande hgögst ovisst 
när bollsparkandet inleds i division två och nedåt.

Allsvenskan och Superettan i all ära. Division ett-fotbol-
len berör oss oftast på ett helt annat sätt. Det är närmre 
våra rötter. Det är familjärt, lättillgängligt och enklare att 
vara en del av. Steget till breddidrotten är närmre, men det 
är fortrfarande ett öppet fönster till eliten. Förra säsong-
en lämnade 50 spelare ettanfotbollen för att ta karriären 
vidare i högre sammanhang (15 till allsvenskan, 35 till 
Superettan	–	och	fyra	utomlands).

I denna sammanställning har vi valt att fokusera på 
Ettan Södra. Det är trots allt Skånesport som är utgiva-
re	och	hur	mycket	vi	än	tycker	om	att	ta	en	utflykt	norr	
om	Motala	Ström	finns	det	ändå	vissa	begränsningar	
för	den	skånska	nyfikenheten.	Vi	får	väl	se	om	2022	bli	
annorlunda... 

Skånesport startades i grund och botten 2016 för att 
skriva om idrotten på ett nytt och annorlunda sätt. Inte 
minst bredd- och ungdomsidrott som oftast går under 
radarn. Vår Ettan-bibel ska vara tillgänglig för alla och 
gratis att ta del av. Tillgängligheten görs möjlig via vår 
samarbetspartner Akea.

Intresset för Ettanfotbollen har de senaste åren blivit allt 
större. Ligan har en egen organisation som satsat på att 
minska klyftan från semiprofessionell fotboll men få mer 
organiserad och strukturerad fotbollskultur.

Dessutom	finns	ju	möjligheten	att	följa	alla	lagen	”på	
riktigt”. På Sportexpressen play samt i de olika mediehu-
sen	(lokaltidningarna)	som	har	Bonnier	som	ägare.	Att	
kunna följa lagens matcher i TV, speciellt under pandemi-
tider, är oerhört viktigt. Dessutom har TV-produktionerna 

ökat i kvalitet för varje år som går, och denna säsong är 
det meningen att de stora matcherna, lokalderbyn och 
liknande, ska lyftas fram ännu mer. 

Har ER förening en nyhet att berätta: ett nyförvärv att 
rapportera om, en tränare som lämnat eller ett derby som 
behöver skrivas upp. Hör då av er til red@skanesport.se 
eller skriv till oss via våra sociala medier; Facebook, och 
Twitter.

Säsongen 2021 kommer vara fylld av passion, ångest, 
röda kort, pärlor i krysset och dova motlägg. Som alltid.
Så på med benskydden och spotta ur snusen. Nu kör vi!

Christoffer Ekmark, redaktör

Ett magasin av Skånesport.se
Ansvarig utgivare: Peter Österlind 
Medarbetare: Christoffer Ekmark
Bilder: Bildbyrån, Lola Nilsson, samt klubbarna själva

Kontakt: red@skanesport.se
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FAVORITENUTSIKTENS BK

2015 SPELADE UTSIKTENS BK sin enda säsong i 
Superettan.

Laget har därefter försökt komma tillbaka, men inte fått 
alla bitar att stämma.

Ska 2021 bli deras år?
Säsongen inleddes med tre gruppspelsmatcher i 

Svenska Cupen: 0-2 mot Degerfors, 1-4 mot Elfsborg och 
1-3 Mot Falkenbergs FF. Nyttiga genomkörare såklart, 
men ingenting som tränare Bosko Orovic lade speciellt 
mycket tid och kraft på.

–	Vi	fick	bra	matcher	i	cupen,	men	vi	såg	det	ärligt	talat	
som träningsmatcher och fortsatte att ha högbelastande 
träningar samtidigt. Vi hade aldrig målet att lyckas i cu-
pen, vi ville utvecklas under tiden och prioriterade därför 
inte turneringen alls.

Andra division ett-lag resonerar annorlunda?
–	Ja,	men	jag	har	gått	i	den	där	fällan	tidigare	och	gör	

inte om det. Vi har inför den här säsongen lagt prio på att 
förbättra offensiv och framför allt defensiv. Det kan bli fel 
om man fokuserar på cupen då plötsligt.

Vad tar ni mer er från föregående säsong och vad 
måste bli bättre för att ni ska nå ända fram?

–	Vi	hade	den	bästa	offensiven	i	serien	förra	året,	
men släppte in för mycket mål. Målet är att förbättra vår 
defensiv. 

Elva	nya	spelare	finns	med	i	truppen	2021.
–	Vi	har	en	27-mannatrupp	i	år,	så	vi	har	behållit	den	

största stommen. Det behövs med så mycket matcher 
som väntar och vi har behållit det vi ville behålla. Nio spe-
lare är kvar som spelade minst 80 procent av matcherna.

–	Jag	vill	inte	bygga	nytt,	snarare	utöka	med	bredd	–	
något som vi inte hade förra året.

Hur kommer det se ut när Utsiktens BK spelar fotboll 
2021?

–	Vi	ska	föra	de	flesta	matcherna	och	gillar	att	sätta	
hög press.

Vilka blir topplag?
–	Svårt.	Qviding	och	Trollhättan	har	gått	bra,	av	det	lilla	

jag	sett.	Jag	har	ingen	aning	och	trivs	rätt	bra	med	det.
En	nyheter	denna	säsong	är	att	Utsikten	har	sex	(!)	

kaptener i laget.
Vad är det frågan om?
–	Vi	vill	att	folk	ska	ta	större	ansvar	och	de	sex	kapte-

nerna är rangordnade efter hur gruppen röstat. Alla är 
kaptener i grund och botten. Alla måste bli ledare. Vi vill 
bryta	en	trend	och	få	fler	ledare	på	planen.

Du har hört uttrycket med för många kockar….?
–	Ja,	men	problemet	var	att	vi	inte	hade	några	kockar	

för att få tillräckligt med soppa tidigare…
Erik Westermark är ”förstekapten” på skutan och gör 

sin andra säsong i ”Kiken”.
Sex kaptener i ett lag – hur fungerar det?
–	Tanken	är	att	man	fördelar	ansvaret	för	att	lättare	att	

få ut vad som ska sägas. Det blir lättare att snacka ihop 
sig	och	man	får	ut	vad	som	behövs	av	spelarna.	Jag	är	
ingen chef på det sättet, typen som står och skriker på 
allt.	Jag	vill	vara	att	föredöme	på	planen	och	visa	värdet	
av att man springer tills man dör.

Westermark var kapten även i fjol. Då spelade han på 
lite olika positioner.

–	Jag	spelade	innermittfält	och	innerhögerback,	men	
trivs bäst längst bak. Sedan får vi se vart man hamnar 
denna säsong.

Vad är det som måste bli bättre i Utsikten 2021?
–		Vi	gjorde	för	många	individuella	misstag	i	fjol,	det	

skedde nästan i varje match vilket var väldigt onödigt och 
tröttsamt när man försökte ta en topp två-plats.

Kommer det att se ut på annat sätt när ni spelar nu?
–	Ja,	vi	har	ett	ganska	annorlunda	uppbyggnadsspel	i	

år.	Jag	vill	inte	säga	mer	än	så.
Hur ser du på serien generellt?
–	Landskrona	och	Värnamo	var	väldigt	bra	ifjol	och	det	

känns	som	en	fortsatt	bra	serie.	Jag	har	härjat	i	serien	
ett tag nu och vet att det krävs mer än bara ett bra lag på 
papperet. Det måste fungera på planen. I Ljungskile var 
det kemin i laget som tog dem till Superettan, exempelvis.

Westermark är för övrigt något av en ”Superman” som 
jobbar som rörläggare vid sidan av fotbollen.

–	Jag	trivs	med	att	jobba	heltid,	måndag	till	fredag.	
Dessutom pluggar jag rörläggning på cirka 20 procent 
på extratimmarna och har nyligen fått en bebis, med min 
fästmö. Vi har en ettårig labrador och ett radhus i Lerum 
tillsammans, så dagarna är fullspäckade.

Utsiktens BK 
har jobbat på 
defensiven

Utsiktens BK målas upp som favorit av 

såväl Svenska spel som av de flesta av 

seriekonkurrenterna och målsättningen 

hos klubben har varit tydlig en längre 

tid; Utsikten ska tillbaka till elitfotbollen.

”Kiken” bildades 1935 och uppkallades 

efter utsiktstornet i Slottsskogen och är 

numera ”Bäst på Ruddalen” efter Västra 

Frölundas glansdagar i många år. 

”Snikens kulle” bakom ena målet har 

gett plats för många öldrickande 

gratistittare genom åren.

Premiärmatchen: Borta mot 

Oskarshamn den 3 april.

UTSIKTENS BK

TRÄNARE
Bosko Orovic.

ARENA
Ruddalen, plastunderlag.

SPELARE IN
Jesper Brandt (lån från GAIS)
Eddie Ludvigsson (IK Tord)
Niklas Olsson (Ljungskile SK)
Ylli Podrmcaku (Oskarshamn)
Tom Amos (lån från IFK Göteborg)
Jakob Hedenquist (BK Häcken)
Mirad Garca (Ljungskile SK)
Albin Skoglund (Ljungskile SK)
Predrag Randelovic (GAIS)
Lukas Johansson (flyttas upp)
Gustav Klintberg (flyttas upp)

SPELARE UT
Sadmir Zekovic (Oskarshamn)
Jonathan Liljedahl (Sävedalen)
Erik Hedenquist (Lindome)
Mehemed Dresevic (klubb oklar)
Axel Wibrån (klubb oklar)
Kevin Yakob (BK Häcken, lån avslutat)
Paulo Marcelo (Brasilien, lån avslutat)
Mehmed Dresevic (Ljungskile SK)

SÅ GICK DET 2020
Trea i ettan södra, sex poäng efter 
landskrona BoIS på kvalplats.
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UTMANARENFC TROLLHÄTTAN

UNDER FÖRSÄSONGEN har det sett rätt positivt ut för 
FC Trollhättan. Bland skalperna kan en 3-0-seger mot 
Superettanlaget Örgryte lyftas fram.

Klubben har sedan tidigare ett uttalat mål om att nå till 
eliten, och möjligheterna att kunna utmana om seriese-
gern	och	en	direktplats	till	Superettan	finns	där	definitivt.

Hur har det sett ut spelmässigt?
–	Vi	har	blandat	och	gett,	både	resultatmässigt	och	

prestationsmässigt. Anledningen till att det svajat en del 
är att vi fått in tio nio spelare och det tog ett tag innan vi 
kände stabilitet vilket ledde till att vi kunde vinna matcher. 
Merparten av seniorerna i det sammanhanget är på allvar 
med och konkurrerar om en plats i startelvan, säger träna-
re William Lundin.

FC Trollhättan har nu etablerat sig i Ettan. Nu dags för 
nästa steg. Det är en vedertagen sanning som många av 
konkurrenterna i serien lyft fram.

–	Vi	uttrycker	det	själva	så.	Kanske	är	det	därför	de	
pratar på de viset.

Lundin pratar om tre faser, varav klubben 2021 går in i 
den sista.

–	2018	när	jag	gjorde	mitt	första	år	gick	vi	upp	i	Ettan,	
det var fas ett. 2019 och 2020 har vi etablerat oss. Det 
var fas två. Nu är vi inne på fas tre där vi verkligen ska ta 
chansen	att	utmana	i	toppen.	Jag	tycker	att	vi	är	redo	för	
det.

Vilka är detaljerna som gör skillnaden för att kunna 
utmana om seriesegern?

–	Förmågan	att	korta	ner	svackorna	blir	viktig.	Vi	har	
inte råd att vara i en formsvacka för länge för att vara med 
i toppen. Värnamo var ett undantag förra säsongen. De 
var fantastiska första 20 matcherna, men höll ändå på att 
tappa det när svackan kom sent på hösten. Bredden blir 
oerhört viktig.

Trollhättan har väl annars varit relativt stabila?
–	Under	de	här	två	åren	i	Ettan	har	vi	blivit	jämnare	

efterhand. Vi inledde fantastisk det första året och ledde 
serien efter 14 matcher, för att sedan tappa fart. 2020 blev 
insatserna mer stabila, vi förlorade aldrig mer än två i rad 
och vann aldrig mer än tre matcher i följd.

Det är inte bara på planen som FC Trollhättan tagit steg 
mot eliten. Även organisationen har vässats till.

–	Som	förening	har	vi	tagit	kliv	på	alla	plan,	inte	minst	
när det gäller struktur med scouting och rekrytering. Vi 
rekryterar inte bara i närområdet. Vi tittar över hela södra 

Sverige och även mot Örebrohållet. Vi kan, och måste, 
plocka spelare utifrån.

Simon Loyola Nydén är ett sådant exempel, nyckelspela-
re i det Karlslund som efter kval åkte ur Ettan Södra förra 
säsongen.

Vilken roll får Nydén hos er?
–	Vi	får	se	hur	det	blir	hos	oss.	Jag	tror	att	det	finns	

många olika alternativa roller för honom.
Hur ser du på serien som helhet detta år?
–	Supersvårt.	Under	de	två	åren	jag	varit	i	Ettan	så	

tycker jag att alla nästan är lika bra. Vissa enstaka lag har 
stuckit ut negativt, som Karlskrona. Men det är otroligt 
jämna matcher generellt och det är såklart utvecklande.

Ettan har tidigare gått under parollen ”Talangtrafiken”?
–	Ja,	men	så	är	det	inte	längre.	Nu	kommer	det	afrika-

ner,	brasilianare,	fransmän	och	annat.	Serien	får	fler	och	
fler	färdiga	spelare	som	nästan	är	i	sin	peak,	snarare	än	
att det bara är 20-åringar som springer runt. För att vinna 
serien måste man vara proffsigare på alla plan och då 
behövs etablerade seniorspelare, sammanfattar Lundin.

William Lundin leder 
FC Trolhättan in i ”Fas 3” 

Trollhättan spås av många bli ett lag 

som detta år ska kunna utmana om en 

topp två-plats i serien.

Klubben bildades 2001 genom att de 

gamla rivalerna Trollhättans IF och 

Trollhättans FK bestämde sig för att gå 

samman i en gemensam elitsatsning. 

FC Trollhättan gör nu sin fjärde raka 

säsong i Ettan Södra och har som 

målsättning att nå Elitfotbollen.

Premiärmatchen: Hemma mot Lindome 

den 3 april.

FC TROLLHÄTTAN

TRÄNARE
William Lundin.

ARENA
Edsborgs IP, gräs.

SPELARE IN
Alibel Aliev (Varbergs BoIS)
Kristijan Nikolla (Lidköpings FK)
Alexander Almqvist (IK Oddevold)
Sebastian Loyola Nydén (Karlslunds IF)
Noah Nilsson (BK Häcken U17)
Yoann Fellrath (Örebro Syrianska IF)
Fredrick Ofri (Västra Frölunda IF)
Kevin Liitmanen (IF Elfsborg U19)
Oscar Edh (Uppflyttad från U19)
Adam Svensson (Uppflyttad från U19)
Samuel Rundqvist (Vårgårda IK)
Enoch Adu (Nyköping BIS)

SPELARE UT
Johan Lundgren (Trollhättans FK)
Anton Henriksson (Ljungskile SK)
Anders Mogren (klubb oklar)
Fredrik Sundström (IK Oddevold)
Tobias Berntsson (Sjuntorps IF)
Jake Weisbrod (klubb oklar)
Fredrik Johansson Zanjanchi (Örgryte 
IS)

SÅ GICK DET 2020
Sjua i Ettan södra, med 13-4-13.
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ZEBRORNALINDOME GIF

ÄNDA SEDAN LINDOME GIF tog sig upp i Ettan Södra 
2018	har	det	framgått	tydligt	att	klubben	har	ett	specifikt	
sätt att spela fotboll på.

Redan som nykomlingar satsade de på ett väloljat pos-
sessionspel	–	vilket	har	fungerat.

Nu	byter	klubben	tränare.	Men	inte	spelfilosofi.
–	Anledningen	till	att	jag	är	tränare	är	inte	på	grund	av	

några tränarmeriter, utan för att jag har insikt i vad som 
krävs för att föra arvet vidare. Förra säsongen tränade jag 
juniorerna efter exakt samma riktlinjer och spelsystem 
som A-laget arbetade efter och har dessutom haft nära 
kontakt med tränarteamet där, säger Mats Hedén.

Vad är det som är så speciellt med just Lindomes syn 
på fotboll?

–	Det	är	inte	så	speciellt	egentligen,	utan	jag	hoppas	
att det blir normen för andra klubbar framöver. Vi utgår 
mycket hur vi ska behandla varandra som individer. Som 
en idrottsförening vill vi inte behandla människor som 
handelsvaror.	Jag	inbillar	mig	att	vi	i	jämförelse	med	en	
del andra föreningar har starkare förståelse för helheten i 
spelarnas liv. Vi tränar bara tre pass i veckan och försöker 
hitta lösningar för att få ihop allas vardag. Det är tufft i 
division ett; man ska prestera på elitnivå och ändå jobba 
eller plugga heltid.

Hur mycket har Lindome GIF förändrats de senaste 
åren?

–	Inte	speciellt	mycket	tycker	jag	ändå.	Vi	har	alltid	haft	
en stor förankring i orten och är den största föreningen i 
Lindome. Vi försöker att vara en breddförening och sam-
tidigt	ta	ut	talanger	som	kan	vara	en	del	av	A–laget.	Vi	har	
väldigt många 01:or i truppen och har denna säsong lyft 
upp en 03.a och en 04:a.

Finns det någon elitriktad målsättning i klubben?
–	Nej,	det	finns	inget	snack	om	att	nå	Superettan	2025	

eller något sådant, utan det handlar om att bli så bra vi 
kan	bli	–	för	att	när	tiden	är	mogen	kunna	ta	kunna	ta	
steget upp. Fokus ligger på prestation och utveckling och 
faller det väl ut går vi upp.

Är klubben i övrigt redo för det?
–	Jag	vet	inte...	Vi	är	inte	som	Landskrona	eller	

Värnamo som har organisationen. Men just nu är vi inte 
Superettanmässiga i truppen, så det är knappast aktuellt 
att bekymra sig över.

Förra	säsongen	hade	Lindome	höga	toppar,	men	fick	

samtidigt påfallande ofta problem mot lag längre ner i 
tabellen.

Varför blir det så?
–	Det	är	väl	den	vanliga	gamla	klyschan;	motivation	slår	

klass.	Jag	hoppas	att	prestationerna	blir	jämnare	i	år.
Beskriv er spelidé?
–	Vi	ska	spela	fotboll	byggd	på	vår	egen	skicklighet	

med stort bollinnehav i fokus. Det kommer vi inte att 
ge avkall på. Vi kommer inte ändra på formationer eller 
annat utan fortsätter med 3-4-3 som tidigare. Vi tror på 
att det är en bra formation som ger vinklar vi vill ha i vårat 
possessionspel.

Det har hänt en hel del i Lindomes trupp inför stundande 
säsong.

–	Fyra	av	våra	spelare	från	förra	säsongen	spelar	nu	i	
Superettan	och	det	är	ju	inte	så	att	vi	fick	några	miljoner	
för det. Vi sätter dock inte käppar i hjulet för någon.

Hur ser du på in-listan?
–	Vi	är	absolut	nöjda.	Sedan	ska	vi	vara	medvetna	om	

att många inte ha spelat i Lindome tidigare så vi har en 
resa att göra jämfört med förra året då alla var förtrogna 
med hur det ska gå till. Vi får börja om från början en del. 

Vad innebär det att ni tappat Alö som spelare – nume-
ra är han ju sportchef?

–	Vi	tappar	en	av	seriens	skickligaste	offensiva	försvars-
spelare, så vi får försöka anpassa oss utifrån det.

Hur har försäsongen sett ut?
–	Den	har	varit	hackig.	Dels	drabbades	vi	en	sväng	

av corona. Sedan har vi även haft en del andra skador 
och sjukdomar. Det har blivit färre träningsmatcher än 
vi hoppats tyvärr, eftersom man inte får spela mot di-
vision två-klubbar eller lägre. Vi åkte på stora förluster 
mot Norrby och ÖIS, men det gav oss mycket i form av 
erfarenheter.

Lindome GIF tror på sitt 
sätt att spela 3-4-3-fotboll

Lindome gör sin tredje säsong i ettan 

Södra och har verkligen etablerat sig i 

serien med sin egen identitet.

Klubben har de senaste åren utvecklats 

till att bli en av Göteborgsområdets 

största ungdomsföreningar.

Premiärmatchen: Borta mot Trollhättan 

den 3 april.

LINDOME GIF

TRÄNARE
Mats Hedén & Adam Ekblad 

ARENA
Lindevi IP, plast

SPELARE IN
Erik Hedenquist (Utsiktens BK)
Anton Johansson (Dalstorps IF)
Teodor Wålemark (Ljungskile SK)
David Olsson (IF Elfsborg)
Max Andersson (uppflyttad från U19)
Teo Hedén (uppflyttad från U19)
Alexander Nilsson (uppflyttad från U19)
Hampus Furublad (Västra Frölunda IF)
Alexander Nilsson (BK Häcken U19)
Ihab Naser (IF Sylvia)
Johan Lassagård (IFK Värnamo)
Ahmad Aljafari (Sävedalens IF)
Fredrik Johansson Zanjanchi (FC 
Trollhättan, på lån från ÖIS)
Otto Peterson (Örgryte IS)
Kevin Fransson (Örgryte IS, lån)

SPELARE UT
Hampus Dahlqvist (Örgryte IS)
Johan Jarnvik (Onsala BK)
Ajdin Zeljkovic (Örgryte IS)
William Melander (Sävedalens IF)
Fredrik Karlberg (klubb oklar)
Viktor Alexandersson (GAIS)
Marcus Bergholtz (IFK Rössjöholm)
William Kenndal (IFK Värnamo)
John Alvbåge (klubb oklar)
Anders Alö (slutat)
Felix Vincenze (klubb oklar)

SÅ GICK DET 2020
Fyra i Ettan södra, med 14-6-10 och elva  
poäng upp till kvalplats.
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KRUBBANLUNDS BK

NY TRÄNARDUO I LUNDS BK är Igor Asenijevic och 
Thierry Zahui.

Tillsammans	har	de	ett	förflutet	i	Landskrona	BoIS,	men	
en annan gemensamt nämnare är att de båda är helt nya 
som tränare. Igor avslutade sin spelarkarriär i höstas med 
att ta upp IFK Malmö till Ettan södra och har själv varit 
med och vunnit serien. Således vet han vad som krävs i 
sammanhanget.

–	Att	bli	fotbollstränare	har	alltid	varit	ett	personligt	mål,	
därför har jag satsat på att utbilda mig och har Uefa-
licens. Egentligen var inte planen att bli huvudtränare 
direkt utan att gå bakom någon som assisterande i ett år 
eller	två,	men	fotbollen	är	oberäknelig	och	nu	när	jag	fick	
chansen ganska sent in på säsongen måste jag jobba 
hårt för att ta chansen.

Vad lockade med Lund?
–	Jag	pratade	med	klubbchefen	Stefan	Jansson	och	

vi klickade.  Då diskuterade vi även om att jag eventuellt 
skulle fortsätta spela ett år till. Men det kändes mest rätt 
att glida in på tränarspåret nu. Ettan är en hög nivå med 
bra spelare och det viktiga på denna nivå är inte bara att 
ha	bra	spelare	–	utan	bra	spelare	med	karaktär.

Lunds	BK	är	på	papperet	i	år	ett	bra	lag,	även	om	flera	
kulturbärare	som	Gustav	Hillstedt	och	Jesper	Möller	
lämnat.

Försäsongen har inte varit strålande. Hur bra är ni?
–	Det	är	alltid	svårt	med	många	nya	spelare	i	truppen,	

nya tränare och en ny formation att spela efter. Lund 
hade ett bra lag på papperet förra året, men nådde inte 
de resultat de själva förväntade sig. Det är så små de-
taljer som skiljer en bra säsong mot en dålig, men jag 
hoppas naturligtvis att vi kan nå en bättre placering 2021. 

Målsättningen för mig rent personligen, nu i mitten på 
mars, är att hamna på övre halvan av tabellen.

Hur fungerar det med Thierry?
–	Det	här	är	någonting	nytt	för	oss	båda,	men	vi	kom-

mer bra överens.
Har ni satt ett spelsystem?
–	Vi	valde	att	testa	någonting	nytt	efter	de	första	

träningsmatcherna.	Jag	tror	att	4-3-3	fungerar	bäst	på	
manskapet vi har nu, det har inte minst visat sig på planen 
mot lag som Landskrona BoIS och Trelleborgs FF.

Thierry Zahui var en bolltrygg liten trollkarl på mitten när 
han fräste runt i Ettan Södra. Nu är han plötsligt tränare.

–	Livet	överraskar	folk	hela	tiden	och	det	gäller	att	an-
passa	sig	efter	vad	som	händer.	Jag	litar	på	guds	gärning-
ar och ser fram emot den här rollen.

Både du och Igor har nyss lagt spelarkarriärerna åt si-
dan, men ser väldigt fräscha ut. Skulle det bli lite skador 
kanske ni får hoppa in som spelare senare i år?

–	Haha,	vi	har	faktiskt	pratat	om	det.	Förhoppningsvis	
ska inte det behövas.

Beskriv dig själv som tränare?
–	Glad	och	nyfiken.	Jag	lärde	mig	mycket	som	spelare	

som jag vill dela med mig av och jag är övertygad om att 
glädje är en viktig del i det sammanhanget. Man ska spela 
fotboll och ha kul.

Hur ser du på säsongen?
–	Framför	allt	hoppas	jag	att	många	spelare	tar	flera	

steg framåt i sin utveckling. Sedan får vi se hur långt det 
räcker. Mycket handlar om hur mycket man utvecklas 
som grupp under året, allt är föränderligt och jag hoppas 
att vi kan överraska många positivt när säsongen summe-
ras senare i höst.

Mycket nytt i Lunds BK 
som siktar uppåt

Lunds BK hade en svängig säsong 

2020. Serieledning efter sju omgångar, 

sedan sexton raka utan seger och mer 

eller mindre borträknade inför de sista 

omgångarna. 

I år tar de oprövade tränarna Igor 

Arsenijevic och Thierry Zahui över.

Premiärmatchen: Hemma mot österlen 

FF den 2 april.

LUNDS BK

TRÄNARE
Igor Arsenijevic & Thierry Zahui

ARENA
Klostergårdens IP, plast

SPELARE IN
Bozidar Velickovic (Trelleborgs FF)
Robin Asaad (Torns IF)
Edwin Condrup (Varbergs BoIS)
Isak Skarlund (uppflyttad från U19)
Emir Plakalo (FC Linköping)
Carl Thulin (Eskilsminne IF)
Noah Christoffersson (Eskilsminne IF)
Marley Manuela (KSF Prespa Birlik)
Filip Pivkovski (Ängelholms FF)
Dardan Mustafa (Torns IF)
Casper Burhed (varit på lån till 
Hässleholms IF)
Carl Puumalainen (varit på lån till IFK 
Malmö)

SPELARE UT
Oliver Stojanovic-Fredin (IFK Malmö)
Gustav Hillstedt (IFK Malmö)
Jesper Rindmo (IFK Malmö)
Jakob Andersson (IFK Malmö)
André Strandberg (IFK Malmö)
Felix Konstandeliasz (Torns IF)
Johan Andersson (klubb oklar)
Mathias Nilsson (Malmö FF, lån 
avslutat)
Jesper Möller (klubb oklar)

SÅ GICK DET 2020
Räddade kvalplats i sista omgången 
och kvalade sig kvar i ett dubbelmöte 
med Karlslund från Ettan Norra.
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JOKERNSKÖVDE AIK

SKÖVDE AIK HAR SMUGIT i vassen i Ettan Södra ett par 
säsonger nu, men kanske saknat den där riktiga spetsen.

Därför sticker nyförvärv som Teddy Bergqvist och träna-
re Tobias Linderoth ut.

Bergqvist var länge ett av de mer lovande namnen i 
Malmö FF, där han bland annat kamperade med Mattias 
Svanberg. Men medan den senare tagit steget till att 
leverera i serie A med Bologna och aspirera på en lands-
lagsplats så stånkar Bergqvist på på lägre nivå. Teddy 
Bergqvist gjorde allsvensk debut för MFF redan 2016 
i en match mot BK Häcken. Därefter blev det lån till 
Åtvidabergs	FF	och	Varbergs	BoIS	2017	och	2018	inn-
an Kristianstads FC blev hans hemmaplan i just Ettan 
Södra. Under 2020 blev det 9 matcher och 3 mål för FC 
Helsingör.

Vad fick dig till Skövde?
–	Jag	pratade	med	dem	redan	innan	jag	gick	till	

Helsingör och var på gång redan för en säsong sedan. 
Men danskarna kom med ett bra erbjudande och det lock-
ade med spel utomlands. Laget gick dock såpass bra att 
det var svårt att slå sig in i startelvan. Det blev få chanser 
från start och något enstaka mål, men för mig är speltiden 
viktig. Därför tog jag kontakt med Skövde igen där jag 
skulle få en helt annan roll.

Vid det skedet visste Teddy också om att Tobias 
Linderoth tagit över tränarjobbet.

–	Jag	har	mött	honom	i	hans	roll	som	tränare	flera	
gånger i MFF när han hade Elfsborgs U21-lag. Så det 
spädde på de bra vibbarna. Värvningarna de annonserat 
ut gjorde saken ännu bättre.

Hur har första tiden varit?
–	Jag	missade	någon	vecka	på	grund	av	sjukdom	och	

har sedan haft lite strul med ljumsken, men jag har en väl-
digt	positiv	känsla	inför	Skövdes	säsong.	Jag	tror	att	alla	i	
laget verkligen är ombord på hur Tobias vill ha det.

Hur vill han ha det då?
–	Det	måste	vara	mycket	konsekvenstänk	i	allt	vi	gör.	

Man ska ha ett eget spel, men samtidigt vara rädda om 
bollen. Laget har gett bort enkla chanser tidigare så fokus 
har varit på att jobba bort det.

Tar det ner din kreativitet på topp; blir det mindre 
tunnlar och klacksparkar?

–	Egentligen	inte,	kommer	jag	fram	till	sista	tredjedelen	

spelar	det	inte	lika	stor	roll	om	man	tappar	den.	Jag	
måste få göra min grej. Med tanke på att jag spelar med 
Viktor Granath på topp så tror jag dessutom att vi får till 
en välbalanserad kedja.

Ja, du är väl lite av urtypen som passar bredvid en 
klassisk target-forward?

–	Så	känner	jag	mig	själv	åtminstone,	jag	bör	ha	en	
sådan spelartyp bredvid mig för att komma mest till min 
rätt.	Vi	kompletterar	varandra	fint.

Skövdes anfallsspel har annars många gånger bestått 
av lycka till-bollar till just Viktor Granath – för att sedan 
fylla på med resten av laget?

–	Kanske	det.	Mycket	av	spelet	har	varit	långa	bollar	
upp på honom för att sedan ta det därifrån, men utan att 
det funnits någon tydlig slutprodukt. Men det har satt sig 
nu och vi har väldigt intressanta spelartyper i laget. Ask är 
teknisk och vill ha boll. Mörk vill också ha mycket boll på 
foten. Den andre Granathen är typen som kan springa på 
allt på sin kant. Vi har fått en bra balans i vårat anfallsspel, 
både på djupet och i kortpassningsspelet. Det kombinerat 
med ett stabilt försvar gör att jag tror på det här laget.

Genrepet spelade Skövde mot Norrettans Sollentuna, en 
match man vann med 3-1.

–	Ett	bra	genrep	där	vi	ledde	med	2-0	efter	sex	minu-
ter. Matchvilden efter det gick ut på att de hade mycket 
boll.	Just	genrepen	brukar	vara	viktiga	och	det	var	ett	bra	
besked.

Beskriv Tobias Linderoth som tränare?
–	Han	är	tydlig	och	noggrann	med	det	han	vill	och	vad	

man ska göra när man är på plan. Dessutom får han alla 
i laget att dra åt samma håll. Vi har instruktioner på hur vi 
ska agera om man ligger under i matcher och så vidare. 
Vill man inte spela som ett lag ska man satsa på padel 
eller något, den attityden gillar jag.

Teddy Bergqvist gillar 
sin nya roll i Skövde

Skövde AIK har spelat 14 säsonger i 

näst högsta serien (senast 1995). Den 

största framgången nåddes 1970 då 

man kvalade till Allsvenskan. 

Har etablerat sig i Ettan och detta året 

värvat spets både på plan och i 

tränarled.

Premiärmatchen: Hemma mot Qviding 

den 3 april.

SKÖVDE AIK

TRÄNARE
Tobias Linderoth

ARENA
Södemalms IP, gräs

SPELARE IN
Elmer Abraham (IFK Skövde)
Aldin Basic (IFK Värnamo)
Gabriel Wallentin (Halmstads BK, lån)
Daniel Ask (LB07)
Teddy Bergqvist (FC Helsingör)
Ahmad Abed Al Rahman (IFK Skövde)
Jacob Sundelius (IFK Skövde)
Elias Lindell (Lidköpings FK)
Armend Suljev (IFK Skövde)
Otto Falk (Falköpings FK)
Edvin Lund Borg (IFK Falköping, lån 
avslutat)
Amer Ibrahimovic (Västerås SK, lån)

SPELARE UT
Sebastian Ekholm (Vänersborgs IF)
Amer Ibrahimovic (Västerås SK)
Samuel Sörman (Västerås SK)
Andreas Uusitalo (klubb oklar)
Nattanael Zerai
Elmer Abraham
Hannes Fritzson
Bilos Yonakhir
Amar Muhsin (Jönköpings Södra, lån 
avslutat)

SÅ GICK DET 2020
Sexa i Ettan södra, med 13–4–13 som 
resultat.
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ÅTERVÄNDAREN?LJUNGSKILE SK

Klubben är känd för sin klättring i 

seriesystemet då man 1990 spelade i 

division 5 och 1997 i Allsvenskan.

LJUNGSKILE SK

TRÄNARE
Erik Lund

ARENA
Skarsjövallen, gräs

SPELARE IN
George Wilson (Loughborough University)
Bakr Abdekkaoui (Naestved)
Muhammad Abdallah Hussain (Nasarawa 
United, Nigeria)
Salifu Manneh (kontraktlös)
Conteh Murana (Ibrahim FC, Sierra Leone)
Gustav Kadura (Qviding FIF
Oliver Bergman (Motala AIF)
Oskar Lindberg (Grebbestads IF)
Franko Skugor (Steningssunds IF)
Viktor Abdebahr (Haugesund)
Daniel Garcia Olsson (Sävedalens IF)
Gustav Källén (Eds FF)
Anton Henriksson (FC Trollhättan)
Ken Akamtsu (Japan)
Mehmed Dresevic (Utsiktens BK)

SPELARE UT
Joakim Olausson (klubb oklar)
Erik Dahlin (slutat)
Teodor Wålemark (klubb oklar)
Perparim Beqaj (J-Södra IF)
Johannes Wall (klubb oklar)
Johan Brannefalk (Norrby IF)
Linus Dahl (klubb oklar)
Erik Lund (slutat, ny som tränare)
Mirad Garza (Utsiktens BK)
Albin Skoglund (Utsiktens BK)
Adam Söndergaard (Qviding FIF)
Robin Wallinder (klubb oklar)
Filip Karlin (IK Oddevold)
Axel Pettersson (Varbergs BoIS)
Adnan Catic (Östersunds FK)
Andreas Murbeck (Landskrona BoIS)
Sebastian Möller (V BoIS, lån avsl)
Niklas Olsson (klubb oklar)
Aleksander kitin (slutat)
Jesper Westermark (Östers IF)
Adam Rosén (klubb oklar)

SÅ GICK DET 2020
Åkte ur Superettan.

Erik Lund leder 
nya Ljungskile SK
EN AV DE KLUBBAR som det hänt 
mest hos, personalmässigt mellan 
senaste och framförvarande säsong 
är Ljungskile SK. Att sådant sker i lag 
som degraderats är alls ingen ovan-
lighet, men till stor del handlar det 
denna gång om en total utrensning. 

Pooooohff!
22 spelare bort. I många fall ersatta 

av svårbedömda pjäser från utlandet.
Erik Lund har visserligen slutat som 

spelare, men är kvar i allra högsta 
grad	–	nu	i	rollen	som	tränare	efter	
att ha gått ett år som assisterande 
tränare.

Hur är det att forma och hantera 
ett helt nytt lag?

–	Det	är	en	utmaning,	men	också	
roligt att få sätta sin prägel på laget. 
Jag	kan	implementera	de	grejer	jag	
tycker är bra.

Vill man vara elak och enögd skulle 
man kunna säga att Ljungskile tidi-
gare symboliserats av långa bollar på 
Wålemark samt att det alltid funnits 
en eller tolv Wålemarkare i klubben 
på	något	sätt.	Nu	finns	där	ingen	
Wålemarkare kvar alls och ”nya” 
Ljungskile ska få sin prägel.

–	Det	är	en	gammal	sanning	
med att tjonga långt och inte alls 
någonting som vi står för nu, även 
om det bli en och annan långboll på 
Skarsjövallen även denna säsong, 
säger Lund och tillägger:

–	Det	ligger	även	i	Ljungskiles	i	
DNA:a att jobba hårt för varandra, så 
den kulturen lever kvar. 

Lund	fick	rollen	som	huvudtränare	
ganska sent, i början av januari. I det 
skedet fanns det mest en evighets-
lång Ut-lista att hantera.

–	Klubben	åkte	på	en	smäll	i	och	
med degraderingen och behövde 
ta ny sats. Nu har vi gjort ett starkt 
jobb på rekryteringen. Det är jag 

tillsammans med Henrik och Andreas 
som tagit fram de spelare som 
ska in. Det är vår stämpel på varje 
spelare.

Vad krävs för att få en OK-stämpel 
av Erik Lund & Co?

–	Viljan	att	jobba	hårt	och	att	bli	
bättre. Samt grundkvaliteten natur-
ligtvis. Vi har nu ett ungt lag blandat 
med etablerade namn som Dresevic 
och Svahn och jag tror att det blir en 
bra balans.

Du har en del spännande okända 
ny namn. Vart hittar ni alla spelare?

–	Vi	har	jobbat	aktivt	med	provspel	
och det är många agenter som ringer 
och ser Ljungskile som ett alterna-
tiv. Som vår japan Ken Akamatsu 
som var på plats i några veckor och 
verkligen ville visa framfötterna,. Man 
märker direkt att det är riktigt bra fot-
bollsspelare som som vill ta chansen 
att visa upp sig.

Kliar inte i fötterna själv?
–	Nej,	det	gör	faktiskt	inte	det.
Att sätta grunderna är en sak – att 

få resultat är en annan. Hur ska du 
lyckas med det senare?

–	Det	blir	såklart	en	annan	utma-
ning. Vi har har haft en kärntrupp i 
ett par månader och under mars har 
vi fyllt på truppen efter hand med en 
strid ström. Vi kommer att bli bättre 
ju längre säsongen lider, men det 
är inget nytt. Ljungskile är alltid ett 
höstlag.

Formationsmässigt ser det ut som 
att	Ljungskile	blir	ett	4-2-3-1–lag	
med en ny lagkapten i form av Anton 
Henriksson.

–	Det	är	en	fin	kille	och	en	vinnare.	
Han visar med handling och inte så 
mycket med ord. Han är proffsig i sitt 
jobb med fotbollen även utanför, ser 
till att äta rätt och är ett föredöme på 
många sätt.
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NYKOMLINGENIFK MALMÖ

IFK MALMÖ är en spännande nykomling, som inför 
återkomsten	i	Ettan	sett	till	att	berika	truppen	med	flera	
Ettanrutinerade spelare

–	Klubben	har	svarat	för	en	bra	scouting	med	spela-
re från Torn, Lund och Landskrona, säger tränare Per 
Harrysson.

”Kanariefåglarna” har en rik historia. För 60 år sedan 
spelade	klubben	kvartsfinal	i	Europacupen.

–	På	senare	år	har	det	varit	mindre	arrangemang	och	
engagemang	runt	klubben.	När	jag	kom	in	i	IFK	2019	fick	
man kvala sig kvar i division två, vilket strongt gjort då.

–	Många	trodde	därför	att	vi	skulle	bli	ett	bottenlag	inför	
2020. Men då togs ett omtag, delvis kring inställningen 
om vad man vill i klubben. Vi tog in hårt jobbande spelare 
–	inte	alltid	bättre	rent	fotbollsmässigt.	De	ska	alltid	ge	
järnet för lagen i 90+ minuter.  Vi i tränarteamet har ett 
bra samarbete, står för samma saker och har en tydlig idé 
kring vad vi tror på; att jobba hårt med spelare som vill bli 
bättre.

2020 blev en konstig säsong med enkelserie.
–	Rent	konkret	var	det	till	gagn	för	oss.	Nog	var	det	få	

som	trodde	att	vi	skulle	ta	fler	poäng	än	Ängelholm	den	
säsongen, men så blev det.

Har du på något sätt märkt att intresset för klubben 
ökat i och med det?

–	Ja.	Det	är	mer	buzz	på	stan	än	tidigare.	Det	pratas	
mer	fotboll	och	fler	är	nyfikna	på	klubben.	Det	känns	kon-
stigt, men är fantastiskt roligt.

Malmöfotbollen har länge saknat ett lag i eliten under 
Malmö FF. Måhända kan IFK Malmö blir det lag som 
leder utvecklingen bakom stadens jätte?

–	Det	har	gått	inflation	i	den	frågan	–	att	vi	bara	har	ett	
lag	i	staden	som	spelar	elitfotboll.	Det	finns	massor	med	
lag i Göteborg och Stockholm och det är lite synd att man 
inte	tar	tillvara	på	talangerna	tillräckligt.	Jag	har	försökt	
närma mig MFF i den frågan, men de har visat svalt in-
tresse. Det leder i slutändan till att spelare hamnar i andra 
städer, ibland även utanför Skåne.

Hur har försäsongen varit för er?
–	Jag	önskar	att	vi	hade	kunnat	träna	på	bättre	

sätt. Vi tränar alltid på halvplan, på konstgräset på 
Stadionområdet. 

What!?
–	Mmmm…	Så	med	de	förutsättningarna	får	vi	ändå	

vara nöjda.
Vad innebär det rent taktsikt att inte träna på hel-

plan? Det måste vara svårt att exempelvis nöta in ett 
försvarsspel?

–	Vi	får	jobba	med	det	på	träningsmatcherna	helt	enkelt	
och det är en utmaning som inte är vanlig. Vi kan träna 
på helplan sent på kvällarna om vi vill, men det går inte 
att köra på med detta laget om spelarna ska komma hem 
mitt i natten. Alla är hobbyspelare.

Hemmamatcherna spelas på klassiska Malmö Stadion.
–	Vi	gör	första	grästräningen	på	torsdagen	och	första	

gräsmatchen på måndagen. Vi får gilla förutsättningarna 
helt	enkelt.	Jag	är	nöjd	med	vår	fysik	och	är	nöjd	med	att	
ha några matcher på oss att sätta det taktiska. Vi kom-
mer att kämpa hårt för att ta våra poäng och måste alltid 
springa mycket mer än våra motståndare.

1-0 mot Lunds BK i sista träningsmatchen var ett po-
sitivt besked. Då spelade IFK Malmö med sin inarbetade 
4-3-3-formation.

–	Vi	är	där	jag	trodde	att	vi	skulle	vara,	men	tränings-
matcher är vad de är. Vi drar inte några stora växlar av 
den matchen, eller för den delen 0-4 mot Torn.

Hur ser du på serien och era skånska motståndare?
–	Lunds	BK	underpresterade	i	fjor,	jag	tror	de	är	ett	

mittenlag i år. Torn ser också starka ut och har ett bra 
grundspel som Richard Ringhov satt. Österlen vet jag inte 
om	de	är	fågel	eller	fisk.

Addae adderar 
snabbhet till IFK
TEKNISKE KANTSPELAREN	Kofi	
Yeboah Addae är ett av nyförvärven 
till IFK Malmö i Ettan Södra. 25-åri-
gen kommer närmast från fjolårets 
division 2-konkurrent FC Rosengård 
1917.

–	Det	känns	jättebra	och	ro-
ligt att skriva på för IFK Malmö. 
Mottagandet av både spelare och 
ledarstaben har varit fantastiskt. 
Ser fram emot spel i Ettan 2021, 
säger Addae, vars avtal sträcker sig 
säsongen ut.

Han är tänkt att användas som en 
ytter.

–	Jag	skulle	beskriva	mig	som	en	
snabb och teknisk spelare med bra 
spelförståelse.

BK	Olympic-fostrade	Kofi	Yeboah	
Addae spelade division 1-fotboll i 
Landskrona BoIS så sent som våren 
2019. Dessförinnan gjorde han sin 
första	sejour	i	FC	Rosengård	1917,	
inklusive ett år i Söderettan, 2016 till 
2018. Höstsäsongen 2019 var det 
Olympic som gällde.

Roger Nilsson, tränare i IFK Malmö:
–	Kofi	visade	framfötterna	direkt	

när han kom och inte minst i trä-
ningsmatchen mot Torns IF kunde vi 
konstatera vilken intressant spelare 
det är. Snabbheten och tekniken är 
två egenskaper som sticker ut. Detta 
i kombination med hans arbetska-
pacitet gör att truppen nu blir ännu 
starkare.

”Vi måste alltid 
springa mycket 
mer än våra 
motståndare” IFK Malmö har tagit steget till att bli 

Malmös näst bästa lag bakom MFF. 

Vann mcyket överraskande sin division 

två-serie 2020 och har värvat starkt 

inför 2021. 

Premiärmatchen: Hemma mot 

Åtvidabergs FF den 5 april.

IFK MALMÖ

TRÄNARE
Per Harrysson, Jan strandberg  & Roger 
Nilsson

ARENA
Malmö Stadion, gräs

SPELARE IN
Luka Petrovic (lån från Landskrona BoIS)
Emil Jönsson (lån från Landskrona BoIS)
Viktor Ekblom (lån från Landskrona BoIS)
Aron Mar Brynjarsson (Torns IF)
Victor Sköld (Torns IF)
Gustav Hillstedt (Lunds BK)
Jesper Rindmo (Lunds BK)
Jakob Andersson (Lunds BK)
André Strandberg (Lunds BK)
Geronimo Balint (BK Olympic)
Héctor Valeria Berntsson (Västra Frölunda)
Besnik Rustemaj (Veberöds AIF)

SPELARE UT
Albin Sjöstrand Bjurnemark (BK Olympic)
Carl Puumalainen (åter e lån Lunds BK)
Dennis Rickbo (FBK Balkan)
Elliot Sandström (klubb ej klar)
Emil Jönsson (tillbaka efter lån La BoIS), 
Igor Arsenijevic (tränare i Lunds BK)
Ilir Tahiri (FC Rosengård 1917)
Jacob Christiansen (tillbaka efter lån 
Trelleborgs FF)
Lenny Silwer Wright (Kvarnby IK)
Nikola Delibasic (FK Besa)
Oliver Henneberg Bech (Höganäs BK)
Oskar Zubac (KSF Kosova)
Robert Medvegy (klubb ej klar)
Robin Fors (Staffanstorp United FC)
Saban Pehilj (Bosnien Hercegovinas SK)
Sandro Nalic (klubb ej klar)

SÅ GICK DET 2020
Vann division 2 Västra Götaland.
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DE UNDERSKATTADETVÅÅKERS IF

TVÅÅKERS IF ÄR ETT LAG som få tycker om att möta. 
Hårt jobbande, fysiskt starka och sällan formsvaga.
Klubben har verkligen gjort grovjobbet för att etablera sig 
i Ettan.

Pierre Krantz är ny tränare för säsongen.
–Tvååker	är	en	välordnad	förening	som	jag	följt	väldigt	

väl. När jag var i Sävedalen slogs vi med Tvååker om 
seriesegern i division två. Då var Mattias Lindström deras 
tränare och vi har haft kontakten sedan dess.

Vilket är nästa steg för klubben att ta fotbollsmässigt?
–	Att	skapa	fler	målchanser	på	egen	hand	–	med	egna	

lösningar och eget spel. Samt att byga vidare på det för-
svarsspel som alltid varit väldigt välordnat

Truppen ser... ”mogen” ut?
–	Ja.	Alla	har	blivit	ett	år	äldre	och	det	är	ju	bra	då	alla	är	

i den åldern då de fortfarande utvecklas. De är ett år bättre 
helt	enkelt.	Jag	är	nöjd	med	vad	som	kommit	in.

Försäsongsresultaten har varit anmärkningsvärt bra och 
om man så vill är Tvååkers IF ”Bäst i väst”.

–	Reslutatmässigt	och	utvecklingsmässigt	är	jag	nöjd	
och vi har inte fått några tunga skador. Vårat sätt att spela 
fotboll	på	har	fungerat.	Jag	tycker	att	vi	varit	bättre	än	
motståndarna i samtliga träningsmatcher. Vi slog såväl 
Varbergs BoIS, Falkensbergs FF och Halmstads BK med 
1-0. Det var extra tevligt att gå rent i Hallandsderbyna. 
Min förhoppning är att avståndet mellan lagen i Halland 
minskar.

Johan	Andersson	och	Viktor	Nilsson	spelar	mittbackar,	
två ledartyper där den senare är mittback.

–	Hela	laget	består	av	sådana	ledartyper,	säger	Krantz.

”Väldigt många 
bollskickliga spelare”
JOHAN ANDERSSON var i rollen 
som lagkapten med och höll Lunds 
BK kvar i Ettan Södra förra säsongen.

Nu har smålänningens livsstigar 
fört	honom	norrut	på	E6:an	–	till	
Tvååkers IF.

Varför Tvååker? 
–	Jag	och	sambon	har	flyttat	till	

den här delen av Sverige helt enkelt, 
vi har alltid gillat Varberg som stad 
och	detta	passade	ju	perfekt.	Jag	har	
fått ett väldigt bra intryck av klubben; 
det	är	en	fantastiskt	fin	förening	med	
många duktiga spelare.

–	Det	intressanta	med	Tvååker	är	
att man får en bild när man möter 
dem	–	och	en	helt	annan	när	man	lär	
känna människorna. Tvååker brukar 
vara	tunga	att	möta,	men	finns	väl-
digt många spelskickliga spelare.

Tvååker har väl gjort det smart? 
Spelat rakt och hårt för att sakta 
etablera sig i Ettan?

–	Ja,	det	tror	jag.	Men	nu	kommer	
det inte att vara långa bollar på Bengt 
från backlinjen, vi kommer att spela 
både långa och korta bollar uppåt i 
banan...	Jag	tror	att	vi	kommer	att	
spela med två mittbackar som det 
ser ut just nu.

Ni har presterat väldigt bra re-
sultat, om de nu betyder någonting, 
under försäsongen?

–	Det	har	sett	väldigt	bra	ut.	Det	har	
flutit	på	bra	med	sex	vinster	och	en	
oavgjord. Prestationerna har gene-
rellt bra. Vi har börjar bygga något 
intressant och jag gillar att det är 
hård konkurrens på varje position.

Hur ser du på serien i övrigt?
–	Min	spontana	känsla	är	att	det	

kommer att bli en öppen serie. I fjol 
var det Värnamo och Lanskrona 
som var stora favoriter. Kanske att 
Utsikten är de som satsat hårdast 
och de ska vara favoriter.Krantz vill få Tvååker 

att ta nästa steg

Tvååkers IF, andralaget i Varbergs 

kommun, har trots många förståsigpå-

ares olyckskraxningar lyckats etablera 

sig i Ettan. Delvis tack vare Mattias 

Lindströms ledning och 

Helsingborgaren var aktuell för en 

återkomst i klubben, men i vintras blev 

det istället Pierre Krantz som tagit över 

tränaransvaret. ”Långa bollar på 

Bengt-gänget” har förfinat sitt sätt att 

spela fotboll på efterhand.

Premiärmatchen: Hemma mot Torns IF 

den 2 april.

TVÅÅKERS IF

TRÄNARE
Pierre Krantz

ARENA
Övrevi IP, gräs

SPELARE IN
Vidar Rydell (Galtabäcks BK)
Tim Svensson Lillvik (Norrby IF)
Anton Andersson (Ullareds IK)
Johan Andersson (Lunds BK)
Mohammad Alsalkhadi (Halmstads BK 
U19)
Simon Silverholt (IL Hödd)

SPELARE UT
Nils Bertilsson
Oliver Hintsa (Halmstads BK, lån 
avslutat)
Carl Martinsson (Falkenbergs FF, lån 
avslutat)
Elliot Hintsa (Falkenbergs FF)
Per Karlsson (Klubb oklar)
Eric Gunnarsson (Stafsinge IF)
Johan Ekelundh (slutat)
Axel Svensson (klubb oklar)
Oskar Berggren (klubb oklar)
Rasmus Larsson (Vinbergs IF)
Arif Azemi (Varbergs GIF) 

SÅ GICK DET 2020
Slutade elva i Ettan Södra, fyra poäng 
ner till negativt kval.
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JOJO-LAGETOSKARSHAMNS AIK

Under sin tid i ettan har Oskarshamn 

pendlat i prestationerna. Laget var 

ytterst nära att kvala till Superettan 

2018, men föll på målsnöret mot 

Varbergs BoIS.

Premiärmatchen: Hemma mot Utsiktens 

BK den 3 april.

OSKARSHAMNS AIK

TRÄNARE
Agim Hasani

ARENA
Arena Oskarshamn, plast

SPELARE IN
Kgotso Masngane (FS Metta, Sydafrika)
Michael Hartmann (FC Haka, Finland)
Sadmir Zekovic (Utsiktens BK)
Samuel Östlund (IFK Stocksund)
Marcus Mikhail (FC Stockholm 
Internazionale)
Armend Mahmutaj (Uppflyttad från U19)
Oskar Robbertte (Uppflyttad från U19)
Zakaria Sawo (FC Rosengård)
Mustad Yuusuf (Nybro IF)
Olle Lindqvist (Kalmar FF, har tidigare 
varit på lån)
Pontus Fredriksson (Västerås SK)
Anton Ekeroth (Kalmar FF, på lån i Berga 
2020)
Hampus Svensson (Kalmar FF, på lån i 
Berga 2020)
Malte Persson (Kalmar FF, förlängt lån))

SPELARE UT
Maxime Sainte (Hammarby TFF)
Ylli Podrimcaku (Utsiktens BK)
Karzan Eliassi (Kalmar City BK)
Peiman Eliassi (IFK Berga)
Ludvig Holmertz (IFK Berga)
Daniel Hultqvist (GAIS)
Hugo Lundberg (klubb oklar)
Melvin Coudret (Kalmar FF U17)
Mostafa Mahammadzada (IFK Karlshamn)
Nikita Chisyakov (IFK Oskarshamn)
Viktor Krüger (Kalmar FF, lån avslutat)
André Reinholdsson (Trelleborgs FF, lån 
avslutat, nu i Brage)

SÅ GICK DET 2020
Slutade tia i Ettan Södra, em poäng ner 
till negativt kval.

OSKARSHAMN HADE under försäsongen åter kvali-
ficerat	sig	för	gruppspel	i	Svenska	Cupen.	Där	blev	det	
visserligen idel förluster (1-2 mot AIK, 0-3 mot Hammarby 
och	1-4	mot	AFC	Eskilstuna)	men	tränare	Agim	Hasani	är	
ändå nöjd.

–	Det	var	en	nyttig	erfarenhet	att	få	möta	tre	bra	lag,	där	
två är topplag i Allsvenskan och ett har ambitionen att bli 
topplag i Superettan.

Mot AIK var det en jämn match och stundtals spelade vi 
väldigt bra fotboll, men problemet i Cupen har varit sista 
tredjedelen	där	vi	inte	fick	till	avsluten.

–	Ändå	tror	jag	att	det	var	en	boost	för	spelarna	att	se	
att vi med vårat spel kan trycka ner såpass bra lag långt 
ner i banan.

In	och	ut-listan	är	lång	–		även	i	år.
–	Trots	allt	har	vi	stommen	kvar.	Många	spelare	har	ett	

års mer erfarenhet av Ettan, de debuterade förra året så 
det var viktigt för oss att behålla dem och dra nytta av de-
ras läroår. Vi har behållt de vi gärna ville behålla, bortsett 
från två spelare, men vi har ersatt dem mycket bra, säger 
Hasani.

Hur summerar du helheten?
–	Jag	ser	det	som	att	vi	har	ett	slagkraftigt	lag,	jag	är	

nöjd med årets trupp. Den är väldigt intressant och jag 
tror att vi kommer att överraska många lag.

Vilka är er viktigaste spelare?
–	Anton	Agebjörn	och	Luca	Dobrijevic	är	viktiga	för	oss.	

Den	senare	har	en	väldigt	fin	potential	och	en	fantastisk	
högerfot, honom ser jag i högre serier i framtiden.

Beskriv er spelmetod?
–	Vi	spelar	vidare	med	samma	principer	och	samma	

grundfilosofi	som	de	senaste	åren.	Eller,	en	2.0-version	av	
den	åtminstone,	samtidigt	som	vi	är	flexibla.	4-3-3	är	vår	
grunduppställning, men vi kommer kunna växla in på 3-4-
3 eller 3-5-2 ibland utan att det stör.

Oskarshamns tid i Ettan, inte minst under 2020, skvallra-
de om höga toppar men även ojämna prestationer.

–	Så	är	det.	Förra	året	hade	vi	en	stor	spelaromsättning	
där vi och Frej var de yngsta lagen inom Ettanfotbollen. 
Det är lite samma sak i år, vi har en snittålder på 21,5 och 
då har man inte rutinen för hur man ska pulsera själva 
matchen. Tidigare har det varit mer plattan i mattan 
hela tiden och när det inte gått vår väg har vi kört fast. 
Förhoppningsvis kan vi balansera det bättre i år.

–	En	annan	grej	som	är	värd	att	lyfta	fram	är	att	för	
att kunna ligga i toppen så behövs en bred trupp och det 
hade vi inte riktigt 2020. Vi hade en bra startelva, men se-
dan blev det lite för tunt när vi var tvungna att rotera. I år 
har	vi	lite	fler	alternativ	och	mer	kvalitativa	spelare	framåt,	
där det inte ska synas så mycket vilka spelare vi har på 
plan. 

Hur ser du på motståndet i årets serie?
–	Utsikten	är	favoriter.	De	har	satsat	i	ett	par	år	på	att	ta	

steget upp. Sedan har vi Ljungskile som kommer uppifrån, 
Lindome är stabila och Trollhättan är ett annat lag som 
ska vara där uppe. Skövdes satsning ska också bli intres-
sant	att	följa.	Jag	tror	på	en	jämnare	nivå	i	serien	gene-
rellt, avslutar Agim Hasani.

Jämnare trupp ska 
lyfta Oskarshamn
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KLASSIKERNÅTVIDABERGS FF

LITEN TRUPPROTATION och långsiktigt arbete.
Så	kan	man	beskriva	tränare	Jesper	Ny:s	Åtvidabergs	

FF.
Laget genomled en spännande vinter efter det dramatis-

ka steget tillbaka till Ettan. Laget förlorade först kvalet mot 
Västra Frölunda IF (totalt 3-3, mål på bortaplan avgjorde 
för	Fröunda),	men	först	efter	en	överklagan	grundad	på	att	
göteborgslaget använt sig av en spelare som egentligen 
inte	var	tillgänglig	tilldömdes	Åtvidaberg	segern	–	och	
platsen i Ettan Södra.

För	Jesper	Ny	är	Åtvidabergs	FF	inte	vilken	klubb	som	
helst. Han är tredje generationen ÅFF-supporter.

–	Mormor	Britta	Ny	gick	på	alla	matcher	från	1974	och	
fram till sin död och missade bara ett fåtal matcher. Hon 
blev korad till årets Supporter ett år. Mamma Åsa kom-
mer från Åtvidaberg och jag var mycket i ”byn” under min 
uppväxt. När jag kör in på Kopparvallens parkering innan 
träningar händer det att jag får lite gåshud av alla min-
nen. Det är en speciell klubb för min familj och för väldigt 
många	andra,	säger	Jesper	som	till	vardags	arbetar	som	
profilsamordnare	och	fotbollsinstruktör	på	arenaskolan	i	
Linköping.

Hur bra är Åtvidabergs FF denna säsong? En 0-6-förlust 
mot AFC Eskilstuna i en av de sista träningsmatcherna 
kan ju uppfattas som en aning oroande.

–	Som	för	många	andra	klubber	i	coronatider	har	försä-
songen varit aningen hackig.

Har du svårt veta vart ni står?
–	Nej,	egentligen	inte.	Vi	har	en	hög	kapacitet	inom	

laget, sedan gäller det att få ut den i varje moment och på 
varje träning. Alla måste vara påslagna när det gäller.

Ändrar ni, som nykomlingar, mycket på erat sätt att 
spela?

–	Nej.	Vi	bygger	någonting	på	längre	sikt.	Det	är	inte	så	
att man vänder upp och ner på allt bara för att man går 
upp en division. Man måste samtidigt såklart utvecklas i 
det man gör.

Årets ÅFF kommer sannolikt att präglads av en trio 
som	tidigare	spelat	tillsammans	i	Degerfors.	José	Segura	
Bonilla och Erik Grandelius lånas in. Linus Olsson har vär-
vats	rakt	av.	Dessutom	har	Gabriel	Johansson	lånats	in,	
först och främst över vårsäsongen, från Falkenbergs FF.

Beskriv Degerforsstrion?
–	De	är	tre	bra	fotbollsspelare,	unga	killar	som	är	

välskolade och har visat vad de kan under försäsongen. 
Naturligtvis blir de viktiga.

Har ni någon målbild i laget?
–	Vi	jobbar	med	målsättningar	över	tre	matcher	där	vi	

diskuterar vad vi vill för att nå dit. Vi målar inte upp en bild 
av vart vi ska sluta i tabellen i höst för att sedan låta den 
ligga, utan fokuserar på ett fåtal matcher i taget för att 
hela tiden förändras och utvecklas.

22-årige Daniel Rambin gör sin fjärde säsong med 
A-truppen, efter att ha gått den långa vägen i ungdomsla-
gen, och blir ny lagkapten

–	Han	är	en	box-till-box–spelare	med	fina	offensiva	kva-
litéer och bra tillslag på bollen. Han jobbar hårt för laget, 
avslutar Ny.

Tredje generationen 
ÅFF:are styr skutan

”Bruket” har, med flera avbrott, spelat 

20 säsonger i högsta serien 

Fotbollsallsvenskan. Perioden 

1965-1975 blev en guldålder, med 

svenska liga- och cuptitlar, samt 

spektakulära internationella matcher 

mot lag som Chelsea, Bayern München 

och Barcelona 

Senaste allsvenska sejouren var 

2012–2015. 2017 åkte klubben ur 

Superettan och 2019 även Ettan Södra. 

nu satsar klubben långsiktigt med en 

egen akademi i ryggen.

Premiärmatchen: Borta mot IFK Malmö 

den 5 april.

ÅTVIDABERGS FF

TRÄNARE
Jesper Ny

ARENA
Kopparvallen, plast

SPELARE IN
Linus Olsson (Degerfors)
José Segura Bonilla (lån från Degerfors)
Erik Grandelius (lån från Degerfors)
Rasmus Bergström (Gottne IF)
Pontus Eriksson (Motala AIF)
Harald Töråsen (Malmbäcks IF)
Gabriel Johansson (lån från Falkenbergs 
FF)

SPELARE UT
Patrik Gustavsson (IF Sylvia)
Patrik Gustavsson
Max Malmén
Albin Gustafsson
Felipe Reidler de Moraes
Daniel Westlund

SÅ GICK DET 2020
Slutade tvåa i division två. Kvalade mitt 
i ett svårt Coronakaos mot Västra 
Frölunda IF och förlorade initialt efter 
totalt 3-3 och mindre gjorde bortamål. 
Men då Västra Frölunda använt en 
spelare som inte var godkänd för spel 
lämnades en protest in – som gick 
igenom.
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NÄST BÄST I STAN

Under sin tid i ettan har Oskarshamn 

pendlat i prestationerna. Laget var 

ytterst nära att kvala till Superettan 

2018, men föll på målsnöret mot 

Varbergs BoIS.

Premiärmatchen: Hemma mot Utsiktens 

BK den 3 april.

ÅTVIDABERGS FF

TRÄNARE
Giles Stille

ARENA
Kopparvallen, plast

SPELARE IN
Adam Rubin (Motala AIK)
Amer Eriksson Ibragic (Mjällby AIF)
Amar Muhsin (Skövde AIK)
Enez Poyraz (Norrby IF)
Toni Lukic (Jönköpings Södra IF U19)
Aaron Kabondo (kontraktslös)
Gustaf Halvardssoon (Team TG)
Eldin Lugonja (Värmbols FC)
Igor Popanicic (IK Tord)
Simon Nilsson (kontraktlös)

SPELARE UT
Simon Karlsson Adjei (Varbergs BoIS)
Noah Shamoun (Kalmar FF)
Anton Thorsson (Jönköpings Södra IF)
Tarek Alnator (klubb oklar)
Markus Tegebäck (klubb oklar)
Adam Fägerhag (klubb oklar)
Simon Klänge (klubb oklar)
Johannes Ehn (IK Tord, lån avslutat)
Kalle Ekman (IK Tord, lån avslutat)
Erik Watson (IK Tord, lån avslutat)

SÅ GICK DET 2020
Slutade femma i Ettan Södra.

Gjorde sitt bästa resultat i klubbens 

historia 2020, men har tappat flera av 

sina viktigaste spelare denna säsong. 

inte minst skyttekungen Simon 

Karlsson Adjei

Premiärmatchen: Hemma mot 

Ljungskile SK den 3 april.

ASSYRISKA TURABDIN

GILES STILLE ÄR NY TRÄNARE i Assyriska. Han har 
varit huvudtränare och assisterande tränare för bland 
annat	Östers	IF,	Kalmar	FF,	Husqvarna	FF	och	J-Södra.	
Under sin aktiva karriär som spelare i England spelade 
Stille i Kingstonian FC och Brighton & Hove Albion FC.

De	två	senaste	säsongerna	har	han	tränat	ZJ	Yiteng	
i	Kina,	men	nu	är	han	”hemma”	i	Husqvarna	igen	–	för	
övrigt en klubb han tränat i omgångar.

–	Jag	är	som	Marco	Polo	–	jag	flyttade	inte	till	Kina	utan	
var bara där på ”besök”. Under två perioder arbetare jag 
som akademichef och sedan teknisk rektor och därefter 
som huvudtränare. Sedan 15 år tillbaka bor jag tillsam-
mans med min hustru i samma hus i Husqvarna och där 
ska	vi	förbli.	Det	var	en	lärorik	utflykt	och	att	bo	i	ett	annat	
land och verka i en helt annan kultur.

När blev det klart att du skulle ta över Assyriska?
–	Rätt	sent.	I	januari.	Det	är	en	klubb	som	jag	har	koll	

på sedan tidigare och det är tacksamt att kunna vara nära 
sin familj. Klubben har en ambition och vill någonting. 
Samtidigt	har	truppen	tappat	flera	stora	namn.

Stora	namn	ja…	Skyttekungen	(25	mål	på	27	matcher)	
Simon Karlsson Adjei plockades in av allsvenska Varberg.

Mittfältsvirituosen Noah Shamoun hamnade i Kalmar 
FF. 

Thorsson, Alnator, Tegebäck och Klänge är tillsammans 
fyra tunga tapp. Och utan att vara elak på något sätt är 
det säkert många som drar slutsatsen att årets trupp inte 
är lika konkurrenskraftig i Ettan Södra. Mittbacken Adam 
Lindström	Leister	finns	inte	heller	med,	åtminstone	inte	
fram till sommaren. Han är nyopererad i höften och tills 
vidare kontraktslös.

Amar	Muhsin	(bilden	på	nästa	sida)	som	plockats	in	i	
laget är samtidigt en spelare som visat att han duger gott 
på	den	här	nivån	(och	lite	till).	

Det kanske blir svårt att bli lika bra som 2020 då 
Assyriska slutade femma?

–	Jag	visste	såklart	om	förutsättningarna	när	jag	kom.	
Vissa skulle kanske kalla det för en mindre kris, men en 
kris	är	också	en	möjlighet.	Jag	såg	chansen	att	göra	
något positivt. Vi har tappat en del spelare, visst, men 
även	behållit	spelare	som	vill	vara	kvar	och	tagit	in	flera	
nya namn. Assyriska är en klubb under utveckling och det 

kommer att ta tid för mig att få en uppfattning om helhet-
en, när alla är friska och tillgängliga samtidigt vilket inte 
varit fallet ännu.

–	Vi	har	spelare	som	varit	långtidsskade	och	de	är	på	
väg tillbaka. Vi har även spelare som provspelat på elitnivå 
och inte fått kontrakt där, men känner sig hemma i assy-
riska. Det är aldrig lätt i fotboll, men frågan är hur vi ska 
samla oss och växa in i något som kan bli bra med tiden?

Vad har du fått för svar i träningsmatcherna?
–	Inte	många,	eftersom	vi	bara	spelat	fyra	matche.	Det	

har delvis varit på grund av Corona och en del matcher har 
blivit inställda. Vi kommer såsmåningom att bli ett bra lag 
och vi lär oss fortfarande för varje match och träning.

Mycket av Assyriskas spel 2020 byggde på att sätta 
Simon Karlsson Adjei i läge. Hur ska laget spela 2021?

–	När	han	har	försvunnit	måste	vi	tänka	annorlunda.	
Han svarade för en fantastisk prestation 2020. Det går 
inte att ersätta en spelare rakt av på det sätter. Vi ska inte 
sätta pressen att våra forwards ska göra 25 mål. Varken 
Värnamo eller Landskrona hade en forward med de 
siffrorna. Vi behöver två anfallare som levererar mellan tio 
och sexton mål tillsammans.

–	I	övrigt	kommer	vi	nog	att	ha	en	del	variation	på	spel-
sätt,	beroende	på	vilka	spelare	som	finns	tillgängliga	och	i	
form samt motstånd.

Du vet vad som krävs på den här nivån – har Assyriska 
det?

–	Säg	så	här:	har	vi	tillgång	till	alla	spelare	och	utvecklas	
under säsongen tror jag att vi kan bli riktigt bra. Vi har en 
positiv stämning i gruppen och är beredda att jobba hårt 
tillsammans.

Tuff uppgift för nye 
tränaren Giles Stille

ASSYRISKA TURABDIN
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LAGET FRÅN HAVETÖSTERLEN FF

EN MYCKET SPÄNNANDE nykom-
ling i årets serie är Österlen FF.

Den lilla orten Skillinge som samlat 
till	sig	de	stora	profilerna.

Zoran	Jovanovic	är	en	av	dessa,	en	
rutinerad klasspelare på planen och 
dessutom assisterande tränare.

På oerhört övertygande sätt vann 
Österlen sin division två-serie 2020 
och tränare Agim Sopi pratade redan 
då om att det var ett lag för övre 
halvan i Ettan.

I truppen görs inga större för-
ändringar och klubben från den lilla 
fiskebyn,	bara	en	volleyträff	från	
strandkanten, har elitfotbollen i sikte.

Zoran	Jovanovic	är	den	mest	ruti-
nerade pjäsen, med drygt tio säsong-
er i Trelleborgs FF i såväl Allsvenskan 
som Superettan och för den delen 
Ettan Södra 2015. 43 mål på 196 
matcher gjorde honom till en av de 
största spelarna där i modern tid 
–	och	när	han	värvades	till	division	
två-laget Österlen inför 2020 var det 
en hel del som höjde på ögonbrynen.

Zoran	Jovanovic	spelade	i	princip	
alla matcher i den enkelserie som 
Österlen spelade 2020. Och han är 
alltjämt spelsugen.

–	Kroppen	känns	bra,	jag	ska	inte	
klaga. Även om det känns rätt länge 
efter matcherna och det tar längre 
tid att återhämta sig. Tanken när 
jag kom till klubben var att tillföra 
rutin på planen och hjälpa de yngre 
spelarna när vi är pressade. Allt har 
fungerat enligt plan och det blev så 
att	vi	dominerade	de	flesta	match-
erna.	Samtidigt	har	vi	jobbat	fint	
tillsammans.

Vad gör Österlen bra?
–	Många	unga	hungriga	spelare	

som verkligen vill någonting med sin 
fotboll.

Du vet vad som krävs på den här 
nivån. Hur bra är ni?

–	Det	finns	hög	kvalitet	både	trupp-	
och tränarmässigt. Agim Sopi är den 
bästa tränare jag haft sedan Tom 
Prahl i TFF. Ibland känner man innan 
serien startar att ”detta kan bli bra” 
och	den	känslan	har	jag	definitivt	nu.

Många kommer kanske att under-
skatta er?

–	Jag	hoppas	ju	det,	även	om	jag	
intre tror att det blir så. Många hade 
nog inte hört talas om oss tidigare. 

–	Sedan	är	Skillinge	IP	lite	gam-
meldags och speciellt och det ska bli 
intressant att se hur motståndarna 
hanterar att komma hit.

Jovanovic	menar	att	det	hänt	
mycket i laget på ett år, trots att 
trupprörelserna inte varit massiva.

–	Vi	hade	väldigt	lite	tid	med	Agim	
inför förra säsongen, han kom in 
bara några veckor innan seriepre-
miären. Nu har vi en säsong och en 
vinterträning i ryggen tillsammans, 
så vi är bättre rustade på det sättet 
och har dessutom stärkt truppen så 
den är både vass och bred. Bredden 
gör att träningarna blir bättre. Det är 
hög konkurrens varje träning, man 
måste prestera hela tiden.

Beskriv hur det kommer att se ut 
när Österlen spelar fotboll 2021?

–	Vi	vill	rulla	boll	och	har	en	klar	idé	
kring hur vi ska spela. Alla elva deltar 
i en aggressiv press utan boll. Mot 
Superettanklubbar och Allsvenska 
lag har det sett bra ut under försä-
songen och just det är vår styrka. I 
alla matcher vi spelat har vi skapat 
många lägen

–	Jag	gillar	det	sättet	att	spela	
fotboll på, det passar egentligen mig 
bättre än hur vi spelade i Trellborg, 
avslutar	Jovanovic.

Zoran Jovanovic 
i dubbla roller

TRÄNARE
Agim Sopi

ARENA
Skillinge IP, gräs

SPELARE IN
Zakira Abdulrazek (KSF Prespa Birlik)
Albin Önneflod (IFK Simrishamn)
Armend Selimi (Mjällby AIF U19)
Bassam Ahmad (Kiviks AIF)
Blerim Gudjufi (FC Rosengård)
Granit Sherifi (FC Rosengård)
Lassine Traoré (Mali, KF Trepca 89, 
Kosovo)
Djibril Diawara (Mali)
Erik Rasmusson (Tidigare lån från 
Trelleborgs FF)
Edafe Egbedi - bilden nedan - (Norrby 
IF)

SPELARE UT
Kevin Harletun (Torns IF)
Viktor Ekblom (Landskrona BoIS)
Merlin Nuhanovic (Trelleborgs FF, lån 
avslutat)
Timothy Axelsson (klubb oklar)

SÅ GICK DET 2020
Sopade hem den östra tvåan hur enkelt 
som helst.

I den lilla byn Skillinge strax norr om 

Simrishamn har Österlen FF sin 

hemvist. Elitsatsningen har pågått ett 

tag och målsätningen är att nå 

Superettan.

Premiärmatchen: Borta mot lunds BK 

den 2 april.

ÖSTERLEN FF
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NYSTARTENFC LINKÖPING CITY

DEN MEST SPEKTAKULÄRA värvningen i Ettan 2021?
Förmodligen Ken Ring, som tagit rollen som PR- och 

marknadsansvarig i Linköping City.
–	Jag	vill	bli	en	av	de	största	fotbollsprofilerna	svensk	

fotboll någonsin haft inom tio år, säger den tidigare rappa-
ren som gick från att vara gangster och royalisternas vär-
ste	fiende	till	att	bli	en	folkkär	mjukisbadboy	i	”Så	Mycket	
Bättre”	–	för	att	sedan	lägga	ner	musiken.

Eller tja, helt klar är han faktiskt inte.
–	Jag	höll	på	att	lägga	av	och	var	ute	med	min	sista	

turné	som	fick	skjutas	fram	när	Coronan	kom.	Ett	sista	
album är helt klart och ska släppas framöver, men vi vet 
inte exakt när. I samband med det blir det en del spelning-
ar, men sedan är det slut.

Istället	väntar	en	ny	karriär	–	inom	fotbollen,	om	Ken	
Ring själv får bestämma.

–	Fotbollen	har	alltid	funnits	nära	i	mitt	liv.	Under	mina	
år som rappare blev många fotbollsspelare vänner och 
familj	till	mig,	som	tex	John	Guidetti,	Martin	&	Marcus	
Olsson	och	många	fler.

–Jag	blev	aldrig	någon	fotbollsspelare,	men	det	känns	
naturligt att ta steget in i den världen i det här skedet av 
mitt	liv.	Jag	vet	om	att	jag	kommer	att	kunna	bidra	där.

Främst har Ken Ring bidragit till fotbollens utveckling i 
Kenya, där hans mor kom ifrån och där han har merparten 
av sina släktingar. 

I landet har han även investerat i bland annat fastigheter 
och hotell och majoriteten av året spenderar han i Kenya.

–	Det	började	med	att	jag	startade	en	akademi	i	Kenya	
för 13 år sedan, där jag blev spindeln i nätet. Till en början 
gick det bra, akademin tog fram spelare som vann mot 
juniorlandslag och så vidare, men det växte för snabbt. 
Från att vara ett välgörenhetsprojekt till något det inte 
var	meningen	att	det	skulle	bli.	Akademin	finns	inte	kvar	
idag, men alla spelare är nu vuxna och många spelar i 
Kenyanska Premier League.

–	Nu	arbetar	jag	med	ett	annat	projekt	i	Kenya,	i	
Mombasa, där vi planerar för en grundskola, arena, inter-
nat	och	så	vidare	med	plats	för	300	ungar.	I	Afrika	finns	
mycket talang, men ingen grund att bygga på trots att 
talangen	är	extremt	stor.	Just	nu	är	vi	i	skedet	att	vi	knyter	
till oss investerare, säger Ken.

I den största hiten ”Mamma” sjunger om sin mor som 
dog när Ken var 14 år. ”Du kommer lyckas Ken! Tro på dig 
själv, vart du än vill lyckas”

Sin mors devis lever han fortfarande efter.
–	Jag	vill	bli	en	av	de	största	fotbollsprofilerna	svensk	

fotboll	någonsin	haft	inom	tio	år.	Jag	sätter	inte	små	mål	i	
livet.	Det	var	samma	sak	musiken.	Jag	ville	bli	den	största	
rapparen i Sverige, men blev ”bara” en av de största i 
Sverige. Målsättningen måste alltid vara hög, sedan får 
man se vart man hamnar.

Beskriv din roll i Linköping?
–	Bland	annat	kommer	jag	att	arbeta	med	att	få	det	

visuella	i	klubben	att	bli	bättre.	Vi	ska	uppdatera	vår	profil	
där klubben syns. Sedan gäller det naturligtvis att hitta nya 
partens	och	sponsorer.	Jag	har	bestämt	mig	för	att	ta	mig	
in i fotbollens värld och detta är en möjlighet för mig. 

Kan du uppleva att du, med din bakgrund som skan-
dalomsusad rappare, får jobba i motvind – eller hur har 
första månaden på jobbet varit?

–	Jaja.	Många	har	garanterat	undrat	”Va	fan	ska	han	in	
här	och	göra?”	Jag	är	ingen	gammal	skadad	spelare,	som	
alla andra i branschen, som hamnat på den här positionen 
av	gamla	vanor.	Jag	har	inte	varit	verksam	i	sporten	över	
huvud taget. Det ger sneda blickar ibland, men jag har 
en hunger för att bli framgångsrik i den här världen. Och 
ärligt talat märker att många är skitglada över det här. 
Mestadels är det väldigt positiva reaktioner.

–	Fotboll	är	den	en	bransch	där	integration	verkligen	
fungerar, det vill jag bygga vidare på, men på modernt 
sätt. Och jag är van att ta mig från botten och slåss för att 
komma uppåt.

Hur fick du kontakten med Linköping?
–	Jag	och	Khalid	Neshati	är	vänner.	Dessutom	har	jag	

varit konsult åt en del spelare, hjälpt dem hitta klubbar och 
så vidare.

Ett av Linköpings nyförvärv i år är den 20-årige keny-
anen Benson ”Golden Boy” Ochieng.

–	Jag	har	personligen	inte	jobbat	med	just	honom,	men	
har	följt	honom	länge.	Jag	satt	och	tittade	på	de	första	
matcherna i Kenyas Champions League 2020 och såg ho-
nom göra sju mål på två matcher och han blev den yngsta 
att göra hattrick i ligan. När jag och Khalid satt och snack-
ade en dag kom vi in på att det vore kul med en Kenyansk 
spelare, så jag tipsade om Benson. Khalid tog kontakt 
med den kenyanska klubben som insåg möjligheten att 
låna ut honom för att kunna få ett skyltfönster i Europa. 

Kommer det fler Kenyaner?
–	Kanske	det.	Jag	känner	till	de	flesta	på	elitnivå	där.
Vad har du för målsättningar i Linköping City?
–	Det	är	väl	att	bygga	vidare	på	förändringen	som	fot-

bollen gör i samhället; att hjälpa människor framåt genom 
sporten.

Ken Ring drömmer stort

TRÄNARE
Jonathan Johansson 

ARENA
Linköping Arenaqviding FF, plast

SPELARE IN
Elmer Civgin (Motala AIF)
Andreas Rako (Borens IK)
Sabir Isah Musa (IK Frej)
Balen Nouri (Sala FF)
Theo Forsman (AFK Linköping)
Ote Gabana (FC Boshuizen, Nederländerna)
Benson Ochieng (Gor Mahia FC, Kenya)
Tiger Cornell (uppflyttad från U19)
Ali Riyadh Majeed (uppflyttad från U19)
Melsik Hassan (AFK Linköping)
Connor Austin (Macclesfield Town)

SPELARE UT
Felix Bennarp (IF Brommapojkarna, lån 
avslutat)
Victor Sköld (Landvetter IS)
Sherko Faiqi (klubb oklar)
Khalid Abukar (Hemgårdarnas BK)
Jacob Andersson (AFC Eskilstuna)
Lawson Sabah (AFC Eskilstuna)
Emir Plakalo (Lunds BK)
Jesper Beurling (Mjölby AI)
Yasuoka Takuto (Vasalund)
Henrik Millbert (Piteå IF)
Romeu de Resende (klubb oklar)
Erik Myrgård (klubb oklar)

SÅ GICK DET 2020
Slutade nia i Ettan Södra.

Linköping har firat stora framgångar 

med sin damlag, men på herrsidan har 

det varit ont om besök i eliten. FC 

Linköping City är en sammanslagning 

som siktar dit, men i år gör en omstart,.

Premiärmatchen: Hemma mot 

Vänersborgs IF den 3 april.

FC LINKÖPING CITY

”Väldigt svårt att
säga vart vi står”
VART STÅR  Linköping City inför 
säsongen 2021? 2020 blev dock inte 
som någon tänkt sig. En niondeplats 
i Ettan Södra efter mycket möda 
och besvär. Laget var ojämnheten 
personifierad	och	organisatoriskt	var	
det stundtals kaotiskt.

Khalid Neshati är manager i 
klubben och nu tillbaka efter att ha 
varit avstängd från all idrott under 
ett år, efter en verbal och känslo-
mässig frontalkrock med domare, 
förbund och RF. Han tror hårt på sitt 
Linköping City. Frågan är varför.

–	Linköping	är	en	liten	storstad	med	
mycket företag och stora företag, så 
det	finns	potential.	Men	någonstans	
genom åren har det blivit galet med 
alla sammanslagningar mellan olika 
klubbar, då går alla krafter åt olika 
håll. 2011 när jag var ny i staden 
bestämde jag mig för att det behöv-
des någonting nytt. City bildades två 
år senare genom en speciell sam-
manslagning av FK Linköping och 
Syrianska. Målet var att bli en elitför-
ening och så är det fortfarande.

Neshati är en passionerad herre 
med stor låga, vad än han företar sig. 
Som manager har han varit med och 
etablerat ett spelsystem som ett nu 
mer eller mindre helt nytt lag ska luta 
sig mot.

–	Vi	har	tappat	95	procent	av	fjolår-
ets lag och förändringarna som sker 
är både nödvändiga och medvetna. 
För jag vill ha en förändring när det 
gäller sortens spelare som kommer. 
För många kommer till en klubb och 
spelar bara för sin lön och blir då lätt 
bekväma. Vi vill ha mer hjärta!

–	Samtidigt	är	det	också	en	ledar-
fråga.	Jag	vill	ha	ett	kollektiv	med	
krafter som fungerar tillsammans 
utan prestigetänk. I fjol fungerade det 
inte alls bra. 

Tunga namn ut. Ytterst svårbedöm-
da namn in. I skrivande stund har 
laget spelat blott en enda tränings-
match. Då fanns bara en spelare från 
fjolåret med och det blev dyngspö 
mot BP med 0-6. 

Är Linköping verkligen tillräckligt 
bra 2021?

–	Jag	måste	vara	positiv	och	tro	
på det vi byggt. Vi har plockat in 
sex spelare från ungdomslagen på 
lärlingskontrakt och det kommer att 
hända mer under våren. Men visst är 
det väldigt svårt att säga vart vi står 
kvalitetsmässigt just för tillfället.

Ni har spelat 4-2-3-1 i flera 
säsonger?

–	Det	kommer	vi	att	fortsätta	med	
även	i	år.	Däri	finns	det	en	identitet	
mitt i allt nybygge, avslutar Neshati.
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RAPSFÄLTSGÄNGETTORNS IF

Harletun har 
tron på Torn

TRÄNARE
Robin Lindroos & Tommy Berg

ARENA
Tornvallen, gräs och motvind

SPELARE IN
Hugo Ahl (Ullareds IK)
Rasmus Norlander (uppflyttad från U19)
Mirza Halvadzic (Tuzla)
Axel Jidorf (Nosaby IF)
Adam El Youssef (Helsingborgs IF U19)
Kevin Harletun (Österlen FF)
Jamshed Asekzai (FC Rosengård)
Henrik Rossborg (Malmö FF U19)
Erik Lindblom (IFK Berga)
Lamin Sarr (Malmö FF U19)
Philip Ljung (Varbergs BoIS)
Ted Sandberg (Eslövs BK)
Felix Konstandeliasz (Lunds BK)
Kevin Robèrt (BK Olympic)

SPELARE UT
Victor Sköld (IFK Malmö)
Svante Hildeman (Landskrona BoIS)
Dardan Mustafa (Lunds BK)
Victor Larsson (IFK Värnamo)
Beck Dane Wallgård (KSF Prespa Birlik)
Noor Zadran (Ariana FC)
Eddie Tran (Lunds BK)
Truls Verngren (IFK Haninge)
Granit Stagova (klubb oklar)
Aron Mar Brynjarsson (IFK Malmö)
Tobias Karlsson (Trelleborgs FF)
Rebin Asaad (Lunds BK)

SÅ GICK DET 2020
Slutade åtta i Ettan Södra.

Stångbys fotbollsmatadorer har på kort 

tid tagit steget från gärdsgårdsfotbol-

len till att knacka på eliten och är 

nunera bästa laget i Lunds kommun. 

Legendaren ”Kalle” Rimnghov har 

lämnat som tränare, men en annan 

legendar – ”Holken” – är kvar.

Premiärmatchen: Borta mot Tvååkers IF 

den 2 april.

TORNS IF
ETT SYNNERLIGEN INTRESSANT 
nyförvärv i Torns IF, som kom in sent 
på säsongen, är Kevin Harletun.

Han var en av många i Malmö FF:s 
U19-lag från 2019 som är spåddes 
en	fin	framtid,	men	aldrig	fick	chan-
sen i MFF. Nu, i Torn, är han förenad 
med Lamin Sarr, målvakten som även 
blivit uttagen i Gambias landslag un-
der våren 2021 (även om uttagningen 
mystiskt	drogs	tillbaka).

–	Jag	gjorde	mycket	mål	i	MFF	
U19, men klubbens huvudtränare 
Uwe Rösler ville inte ha ungdomar i 
A-laget. Han tog bara upp en spelare 
från U19-laget, men jag kunde tycka 
att	uppemot	70	procent	av	spelarna	i	
det laget var förtjänta av ett lärlings-
kontrakt för att sedan kanske lånas 
ut. Många lovande spelare lämnade 
Malmö FF då.

I Kevins fall föll valet på spel i divi-
sion två med Österlen FF.

–	Jag	hade	velat	vara	högre	upp	
i seriesystemet som 20-åring, men 
ibland får man ta ett steg bakåt för 
att ta två framåt. Förra året tog vi upp 
Österlen till Ettan och jag var deras 
försteanfallare. Det resulterade bra 
med sex mål på tio matcher och 
sportsligt kändes det bra. Men jag 
ville ändå fortsätta i en annan klubb 
den här säsongen, av olika anledning-
ar, och valet föll på Torn.

Varför?
–	Vi	klickade	direkt.
–	Jag	testade	en	vecka	och	det	

kändes att klubben har en bra utveck-
lingsmiljö	för	mig.	Jag	fick	snabbt	
en bra dialog med tränarna och hela 
klubben,	säger	Kevin	–	som	ny	fyllde	
20.

–	Förra	året	tog	vi	upp	Österlen	till	
Ettan och jag var deras försteanfalla-
re. Det resulterade bra med sex mål 
på tio matcher.

Hur ser du på 2021?
–	Det	har	rullat	på	bra	så	här	

långt. Vi går för att vinna serien. Det 
är givet. Sådant har jag alltid om 
målsättning.	Jag	har	aldrig	spelat	
seriematcher i Ettan, men de trä-
ningsmatcher vi spelat har hållit god 
kvalitet. Det är en bra utvecklings-
miljö och Torn har visat sig vara ett 
bra fönster för spelare som vill ta 
sig vidare. Ta Astrit Seljmani, som 
värvades till Varberg och nu repre-
senterar Hammarby, som främsta 
exempel. Det gäller att göra jobbet för 
att sedan ta nästa steg.

–	Jag	vill	spela	så	mycket	som	
möjligt och jag vill bli uttagen för 
mina	prestationer.	Jag	tror	att	jag	får	
en viktig roll i ett 4-3-3-system och 
jag kan användas både som anfallare 
eller höger/vänster-ytter. Men jag är 
definitivt	en	av	dem	som	ska	göra	
målen framåt.

Om fem år är du 25 år och i din 
prime? Vart är du då?

–	Oj,	jag	vill	göra	någon	eller	några	
säsonger i Allsvenskan innan jag tar 
mig	till	utlandet.	Jag	har	blivit	erbjud-
en U23-kontrakt i Fulham, men det 
kändes inte rätt då. Det är speciellt 
att få smak på det där, livet i en proff-
sklubb. Mentaliteten är speciell och 
en stor skillnad jämfört med i Sverige. 
Man måste tro på det man gör och 
jobba hårt för sig själv.

De första matcherna i serien 
kommer	det	dock	inte	att	fin-
nas med någon Kevin Harletun i 
laguppställningen.

–	Jag	håller	på	att	återhämta	mig	
efter att ha varit sjuk i Covid 19. Då 
ska man inte stressa fram någonting, 
men jag hoppas vara tillbaka väldigt 
omgående för att bidra. Laget har 
sett bra ut annars på genrepen så det 
kommer säkert att klara sig utmärkt.
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UPPSTICKAREN?QVIDING FF

QVIDING KOMMER STÄNDIGT att gå under radarn i 
Göteborg. I skuggan av pop-klubbarna bedriver föreningen 
samtidigt en verksamhet grundad på tydliga värderingar 
och sakta men säkert försöker klubben nu stärka sina 
positioner i ettan för att, vem vet, ta steget tillbaka till 
Superettan.

Men då kommer det att krävas att man tar nästa steg 
fotbollsmässigt. Frågan är om de är redo för det?

Tränare Henrik Fridolvsson – beskriv erat 2020?
–	Vi	startade	svagt	och	hade	bara	två	poäng	efter	sju	

omgångar, men vi har en dynamik i gruppen med unga 
och hungriga spelare som ständigt stiger i sin utveckling 
och det var väldigt starkt gjort att resa sig efter det. De tio 
sista omgångarna i serien var näst bäst i hela serien.

Hur mycket av sista tredjedelen från det året kan ni ta 
med er?

–	Ganska	mycket	skulle	jag	säga.	Under	försäsongen	
har det sett bra ut av olika anledningar. Vi kunde behålla 
nästan samtliga spelare, trots att de ofta är aktuella för 
klubbar högre upp. Vi har kunnat fortsätta bygga vidare på 
någonting redan bra. Vi står på en helt annat plattform nu 
än för ett år sedan.

Utveckla vidare?
–	Dels	har	alla	individer	utvecklats	väldigt	mycket.	

–		Kvalitén	hos	de	specifika	spelarna	är	högre,	ett	helt	år	
av träning och matcher i sig.  Sedan är vi mer samspelta. 
Relationerna är långt framme och vi som lag är välutveck-
lat i ett taktiskt perspektiv. Vi har hittat ett sätt att arbeta 
som fungerar.

Fridolvsson	ser	fler	tecken	på	att	2021	kan	bli	ett	bättre	
år.

–	I	början	av	säsongen	2020	hade	vi	en	annorlunda	
taktik jämfört med hur vi avslutade serien. Vi skruvade på 
en hel del detaljer efterhand. Nu vill vi bli mer konsekventa 
–	men	ändå	utvecklas	naturligtvis.

Vad kommer att symbolisera Qviding på planen?
–	De	viktigaste	värdena	som	syns	när	vi	spelar	fotboll	

är extremt stor löpvilja där vi fyller på med folk och är 
aggressiva i presspelet. Vi har även ett snabbt passnings-
spel. Det är de viktigaste elementen.

Hur har försäsongen varit?
–		I	det	stora	hela	är	jag	mycket	nöjd	med	hur	det	

har sett ut. Vi Förlorade mot BK Häckens U21 med 2-3, 
spelade 2-2 mot Utsikten och slog FC Trollhättan med 3-2 
(och	senare	även	3-1).	2-2	Vänersborg,	2-0	mot	ÖIS	och	
oavgjort mot GAIS var också okej. Genrepet förlorade vi 
mot Lindome med 0-1.

Fridolvsson	framhåller	även	Qvidings	värden	utanför	det	
rent taktiska.

– Vi	jobbar	med	varje	träning	med	talesättet	att	bli	
”Sveriges bästa lag på att vara ett lag”. Vi jobbar med en 
Qvidingprogfil	som	vi	tillsammans	tagit	fram,	där	värde-
grundsord symboliserar allt vi gör på och utanför plan. 
Framför allt jobbar vi väldigt mycket med gruppperspektiv 
och bra beteenden som skapar goda prestationer. Vi har 
till	och	med	anställt	en	psykolog,	Johan	Melander,	i	ledar-
teamet	och	fokuserar	mycket	på	det	mentala	–	något	
som	ger	en	positiv	utveckling	och	förhoppningsvis	fler	
poäng.

Vad har ni för målsättningar?
–	Vi	är	inställda	på	att	kriga	för	livet	och	se	hur	långt	

det räcker. Vi vill sluta högre upp än i fjol då vi klarade oss 
kvar i sista omgången… Ambitionen och målsättningen är 
att bli bättre, men hur mycket bättre får säsongen visa. Vi 
kan störa alla lag. Förra året var det bara Värnamo vi inte 
tog poäng mot.

”Sveriges bästa lag 
på att vara ett lag”

TRÄNARE
Henrik Fridolvsson

ARENA
Valhalla IP, plast.

SPELARE IN
Vilgot Parsmo (Uppflyttad från U19)
Linus Tornblad (Utsiktens BK)
Oscar Wester (Älvängens IK)
Gustav Norin (IFK Östersund)
Sean Conaboy (FC Trollhättan)
Adam Söndergaard (Ljungskile SK)
Adam Wästlund (tidigare lån från GAIS)

SPELARE UT
Gustav Kadura (Ljungskile SK)
Linus Ohlsson (Kungsbacka City)
August Gustafsson (klubb oklar)
Ibrahima Bah (klubb oklar)
Johan Kjellberg (klubb oklar)
Patrik Svensson (klubb oklar)
Erik Johansson (klubb oklar)

SÅ GICK DET 2020
Slutade tolva i Ettan Södra, fyra poäng 
ner till kvalplats.

Qviding är främst välkänd i området för 

sin utveckling av unga ledare och 

spelare. Föreningen är även en av dem 

första sportförenignarna i Sverige att 

vara HBTQ-certifierade.

Klubben tog sitt namn efter 

Qvidingsgatan i stadsdelen Kålltorp, där 

kompisgänget som grundade klubben 

bodde (gatan fick namnet efter 

buntmakare Lars Quiding).]

Premiärmatchen: Borta mot Sköbde AIK 

den 3 april.

QVIDING FF



VÄNERSBORGS IF

VÄNERSBORGS HUVUDTRÄNARE Andy Kilner har ett 
förflutet	som	proffs	i	hemlandet	England	i	klubbar	som	
Burnley och Stockport, men avslutade karriären på grund 
av skador som 28-åring.

Nu, knappt 30 år senare, har han intagit rollen som 
tränare	i	Vänersborg	och	firade	en	stor	framgång	under	
2020 när klubben vann division två. Han beskrivs som en 
oerhört stor anledning till att Vänersborg är där de är idag 
i fotbiollshierarkin.

Själv spelade han faktiskt fotboll i Sverige under ett 
par säsonger. 1990 gjorde han 15 mål på 29 matcher för 
Jonsered	i	division	ett	södra,	som	det	hette	på	den	tiden,	
ditlockad av Torbjörn Nilsson. Dessförinnan hade han en 
säsong som spelare i just Vänersborg.

–	Vänersborgs	IF	gav	chansen	att	komma	tillbaka	i	spel	
efter mitt benbrott säsongen innan hemma i England. Och 
det	var	helt	avgörande	för	min	fortsatta	karriär,	säger	han. 

På äldre dagar har han arbetat fortsatt i fotbollens tjänst 
och bland annat startat upp en akademi i USA och i no-
vember 2019 blev det klart att han återvände till klubben 
i rollen som tränare. Det blev succé direkt och han ser 
dessutom ut att bli kvar i klubben ytterligare ett par år.

Vad är det med Sverige, och Vänersborg, som lockar?
–	När	jag	flyttade	till	Sverige	1985	mötte	jag	Hans	

Adolfsson från Vänersborg och vi blev mycket goda 
vänner.		Jag	har	helt	enkelt	så	många	fina	minnen	från	
Vänersborg och har hela tiden haft vänner här. Oavsett 
vart jag befunnit mig i världen har jag och Hans hållit 
kontakten. Genom hela min fotbollstränarkarriär har vi 
haft kontakt, och vi pratade om detta i slutet av säsongen 
2019, att de behövde en ny tränare.

Men… den svenska fjärdeligan?
–	Jo,	men	livet	är	inte	så	enkelt	och	förutsägbart.	Han	

hade varit i Vänersborgs IF i 50 år, liksom hans far, och 
levde för den här klubben på ett sätt än vad någon an-
nan	rimligen	skulle	kunna.	Så	jag	blev	nyfiken	på	den	där	
passionen.

–	Mina	föräldrar	dog	båda	under	min	tid	i	USA,	så	jag	
började tänka på min plats i livet. Hur man ibland kan låta 
hjärtat gå före hjärnan.  Ur ett ”business point of wiew” är 
det såklart inte det smartaste jag gjort, men man måste 
se bortom det. Man vill inte ångra saker i livet, och jag ser 
hellre att jag tog den här möjligheten än att jag inte gjorde 
det. Hade jag varit yngre hade jag agerat annorlunda, men 
stjärnorna stod rätt helt enkelt. Och vi vann ju serien och 
är i Ettan Södra.

Du är en britt som nosat på spel i högsta ligan i 
England på 80- och 90-tal. Hur ser man ditt spel i laget?

–		Jag	vill	att	de	ger	allt	de	har	och	är	helt	hängivna	för	
laget.	Jag	förväntar	mig	att	de	gör	det	även	på	träning,	för	
jag vill att de ska lyckas.

Jag	visste	att	det	skulle	ses	som	annorlunda	mot	hur	
det fungerat tidigare. Klubben hade haft ett par tunga år 
och sakta arbetat sig uppåt. Inför division två-säsongen 
var målet att hänga kvar, men när man fokuserar enbart 
på att överleva är det närmre till nederlag än framgång.

–	Vänersborg	har	även	varit	en	klubb	som	släppt	in	
mycket mål, det behövdes förändras. Spelsättet jag såg 
på video bestämde jag mig för att förändra helt. Så vi gick 
från ett lag som inte pressade alls till ett lag som gjorde 
det	aggressivt	–	det	var	det	första	steget.	Laget	koncen-
trerade sig allt mer på att behålla bollen när vi vann den 
och i allmänhet bli mer positiva. Vi tog kommandot och 
spelarna började agerade fenomenalt utifrån sina förut-
sättningar och efterhand hittade nya spelare som skulle 
passa in i det sättet att spela fotboll.

23-årige Engjell Ramadani var en viktig pjäs i laget under 
2020. En hårt arbetande forward som stannade på åtta 
mål	och	en	hel	del	assist	–	och	faktiskt	belönades	med	
supporterklubbens hederspris.

–	Åtta	mål	hit	och	dit…	det	är	hans	hårda	arbete	som	
betyder mest och det som gjort mest skillnad. Han är ett 
föredöme på många sätt och jag hoppas att han tar ytter-
ligare ett kliv i sin utveckling denna säsong.

Som nykomling har ni värvat ganska okända namn och 
få etablerade spelare på den här nivån. Ska det verkli-
gen kunna räcka då?

–	Det	är	omöjligt	för	klubben	att	ta	in	etablerade	spelare	
med erfarenhet av Ettan. Vi försöker hitta unga spelare 
som vill utvecklas medan de är här. Vi är på en annan 
ekonomisk plats än klubbar som kan ta in rutinerade eller 
utländska spelare. 

–	Vänersborg	hade	den	minst	budgeten	i	division	två	
förra året och vi har den lägsta budget i Ettan i år. Vi kan 
bara göra det bästa utifrån de förutsättningarna och hopp-
as att det räcker.

Det låter på dig som att du gillar den utmaningen?
–	Ja,	jag	gillar	att	jobba	på	det	sättet;	att	hitta	spelare	

och utveckla det taktiska. Rekrytering kan aldrig fungera 
perfekt och kommer aldrig att vara en helhetslösning. 
Spelarna	måste	själva	vara	hungriga	på	framgång.	Jag	vill	
ha spelare som också gillar utmaningen.

Vänersborgs succébritt

UPPSTICKAREN?

TRÄNARE
Andy Kilner 

ARENA
Vänersvallen, plast

SPELARE IN
Miljon Nacic (Vänersborgs FK)
Cyrille Bably (IFK Åmål)
Milos Andelkovic (Kortedala IF)
Martin Leidewall (IK Gauthiod)
Sebastian Ekholm (Skövde AIK)
Claes Nyman (Nordvärmland FF)
Alexander Karlsson (Melleruds IF)
Andrew Palumbo (Grebbestads IF)
Alexander Karlsson (Vänersborgs FK)
Andreas Schmidt (Oddevold IK)

SPELARE UT
Jakob Helldén (Brålanda IF)
Nikola Simunovic (klubb oklar)
Kevin Busuladzic (klubb oklar)
Elias Josefsson (klubb oklar)
Kenan Amza (klubb oklar)

SÅ GICK DET 2020
Vann division två Västra.

Gjorde sitt bästa resultat i klubbens 

historia 2020, men har tappat flera av 

sina viktigaste spelare denna säsong. 

inte minst skyttekungen Simon 

Karlsson Adjei

Premiärmatchen: Hemma mot 

Ljungskile SK den 3 april.

Nyckelspelare: Engjell Ramadani.

VÄNERSBORGS IF
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Nya spelregler på 
sponsormarknaden

I ALLA TIDER HAR den svenska föreningsmodellen gått 
ut på att hitta sponsorer som lägger grunden för verksam-
heten.	Den	verkligheten	tar	sig	nya	former	–	med	en	högre	
kravbild.

–	Ofta	finns	det	en	fantastisk	vilja	och	en	enorm	kompe-
tens kring kärnverksamheten, alltså att driva en förening. 
Men vad föreningarna måste utveckla är sitt sätt att tänka 
som	ett	företag,	menar	Ingemar	Queckfeldt,	sponsorans-
varig  på AKEA.

Idrottsföreningarna i Sverige har de senaste åren rent 
generellt fått en ny verklighet att förhålla sig till. Inte minst 
har man fått tänka om hur barn och ungdomar ska rekry-
teras, behållas, integreras och vårdas.

De juridiska förutsättningarna för styrelserna har moder-
niserats och kraven på ledare och tränare har höjts.

Men en detalj som släpar i utvecklingen är den för 
många helt existensnödvändiga egenskapen att hitta 
finansiärer	till	verksamheten.

Alltså	sponsorer.	Eller	som	det	heter	numera	–	partners.
Med den resursbrist som råder i föreningarna, inte 

sällan i kombination med kompetensbrist i huvudämnet, 
är det inte bara svårt att få in de resurser som behövs. 
Enkelt	beskrivet:	cashen	rullar	inte	längre	in	som	de	ska	–	
åtminstone inte på samma sätt.

I takt med att föreningarna och dess verksamheter 
numera i högre grad intressanta för de värden de står för 

och representerar, som jämlikhet, integration, allas lika 
värde	och	generell	aktiv	sysselsättning	–	krävs	det	en	
förändrat tänk från föreningarnas försäljningsavdelningar.

Det går inte längre att sätta upp en skylt på sin idrotts-
plats eller i sin idrottshall och sedan skicka en faktura på 
25000 kronor som någon lokal företagare pliktskyldigt 
betalar.

Numera ställs det nya motkrav. Eller, det kommer åt-
minstone att ställas nya krav. Kan man tänka sig…

Ett av de företagen i Sverige som är synnerligen akti-
va	inom	sponsring	av	idrottsföreningar,	däribland	flera	
handbollsklubbar, är AKEA. Ett entreprenadföretag med 
säte i Malmö, men med utgreningar i stora delar av 
Sverige	och	snart	också	i	flera	andra	länder.	I	juni	2019	
påbörjade	Ingemar	Queckfeldt	en	tjänst	där	som	spon-
soransvarig. Efter ett helt liv i idrottens tjänst, bland annat 
som	elitspelare	i	fotboll	(då	under	efternamnet	Olofsson)	
arbetade han på ett av de föreningskanslier som var fram-
gångsrikast med att hitta nya partners och sponsorer; 
Eskilsminne	IF	–	som	även	driver	Sveriges	nästa	största	
fotbollsturnering Eskilscupen.

–	AKEA	var	en	av	våra	sponsorer.	Efter	ett	tag	insåg	vi	
att vi kunde göra bra saker tillsammans och de skapade 
min tjänst.

Sagt	och	gjort.	Queckfeldt	satte	sig	ner	på	den	stol	
som AKEA ställt fram började arbeta på ett nytt sätt mot 
föreningslivet. 

Uppgift ett blev att inventera.
–	Steg	ett	blev	att	sätta	en	struktur.	Jag	reste	runt	till	

alla föreningarna som klubben sponsrat och tog reda på 
vad som görs, vad som gjorts och vilka möjligheter som 
finns	i	framtiden.

	Skillnaden	för	föreningarna	var	att	Queckfeldt	nu	hade	
med sig en kravlista.

–	AKEA	har	numera	fyra	byggstenar	som	ligger	till	
grund för allt föreningsengagemang.

1. Varumärkesplacering i goda sammanhang.
2. Personal och kundvård (matcher, event, utbildningar, 

volontärarbete,	cuper	mm).
3. Corporate Social Responsibility ”CSR” där vi fokuse-

rar på FN:s globala mål för hållbar utveckling Nr 3, 5, 11 
och	17.	(Hälsa	&	välbefinnande,	jämställdhet,	hållbara	
städer och samhällen samt genomförande av globalt 
partnerskap).

4.	Return	Of	Investment	–	föreningar	måste	sätta	sig	in	
i oss, våra varor och tjänster. Vilka är våra kunder och vad 
behöver vi för att fortsätta utvecklas?

Queckfeldt	menar	att	det	är	en	självklarhet	att	ställa	
dessa kraven på föreningarna och för alltid en dialog med 
berörda personer om respektive punkt.

–	Rent	krasst:	Förstår	man	inte	detta	diskvalificerar	
man sig själv. Som företag måste vi kunna se en vinst 
i samarbetet med föreningarna och jag vet genom mitt 

tidigare yrkesliv att möjligheterna där är enorma. Man 
måste bara förstå det.

Ge ett konkret exempel?
–	Om	mitt	företag	är	i	byggbranschen	och	jag	ser	att	

det	finns	ett	annat	företag	i	aktuell	förening,	då	ska	man	
kunna gå till föreningen och säga ”Kan ni sätta oss i kon-
takt med varandra”. Det har hänt att jag fått svaret: ”Varför 
det? Det är inte vår uppgift.” Och då är man på helt fel väg 
och vandrar.

Vad har du mer reagerat på under ditt arbete med 
föreningarna?

–	Ofta	finns	det	en	fantastisk	vilja	och	en	enorm	kompe-
tens kring kärnverksamheten, alltså att driva en förening. 
Men vad föreningarna måste utveckla är sitt sätt att tänka 
som ett företag. Här är ett tydligt exempel: Om jag som 
företagare har en kund som varje år genererar en intäkt 
på	50.000	kronor	så	är	jag	ju	inte	nöjd	med	det	–	utan	ser	
en utvecklingsmöjlighet. Vad kan jag göra för att nästa år 
få	in	75.000	kronor	i	intäkter?	Eller	100.000	kronor?	Men	
hos	föreningarna	finns	sällan	det	tänket.	Där	tar	man	ofta	
vad man får, släcker bränder och hoppas på att i bästa fall 
få samma slant året därpå. Man ser inte möjligheterna 
långsiktigt.

Vilka andra krav ställs det på föreningar från ditt 
företag?

–	Vi	tittar	närmare	på	och	värderar	föreningens	organi-
sation. Vilka sitter på nyckelpositioner, vilka sitter med i 
styrelsen och vad jobbar de med? Vi tittar på föreningens 
identitet och ställer frågan: ”Vilka är de nu? Vilka vill ni 
vara om tre till fem år och vilka är de största utmaningar-
na för att nå dit?

Vad gör föreningar fel när det kommer till kontakten 
med sponsorer/partners anser du?

–	Många	gånger	kommer	en	klubb	och	säger	något	i	stil	
med ”Vårat ena representationslag spelar i den divisionen” 
eller ”Vi siktar på att nå dit om tre år”. Speciellt elitklubbar-
na, av naturliga skäl kan man kanske tycka.

–	Men	huvudmålet	med	vårt	engagemang	i	förenings-
livet	är	att	fler	barn	och	unga	ska	få	möjlighet	till	en	trygg	
och glädjefull föreningsresa

–	0,5	procent	av	alla	utövare	i	de	stora	sporterna	når	
eliten, vilket då gör det naturligt att verksamheten ska 
fokusera på de övriga 99,5 procenten. Ledare ska utbildas 
och	barnets	perspektiv	ska	vara	i	centrum..	Hur	får	vi	fler	
att vara aktiva längre? Hur hanterar man tidig selektering 
och toppning som i längden ger färre utövare? Hur ser 
man	på	att	bredd	driver	spets	–	samtidigt	som	det	är	fullt	
möjligt att kombinera båda delar?

–	Det	finns	många	frågeställningar	och	många	gång-
er har föreningarna också ett svar på hur allt det här. 
Problemet är bara att det ska efterlevas i praktiken också 
och klarar man bara det kommer förhoppningsvis nä-
ringslivet	att	ställa	upp,	säger	Queckfeldt.

AKEA AKEA
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Rätt favoriter i en 
jämn och oviss serie

ANALYSEN

ATT TIPPA EN SERIE I SLUTET AV MARS som ska 
avgöras	(hoppas	vi)	i	november,	efter	30	omgångar	
med skador, nyförvärv och gud vet vad i en coronagalen 
omvärld	–	det	är	lite	som	att	be	om	ett	misslyckande.

Men vad är en liknande bibel utan någon form av tips?
Så. Here goes nothing.

1. Utsikten
En tidigt spikad trupp, en kontinuitet och dessutom 

rätt mycket revanschlusta. Hemma på min barndoms 
drömplats Ruddalen är de svåra att stå emot och utan en 
riktigt given utmanare känns de självklara högst upp.

2. Skövde
Spännade nyförvärv på planen. Spännande tränare. 

Spännande säsong. Klubben har visat höga toppar tidiga-
re	och	kan	Linderoth	få	balans	i	det	här	bygget	finns	det	
definitivt	kapacitet	för	att	tätstrida.

3. Trollhättan
Kanske har det blivit lite för mycket förändringar i trup-

pen inför den här säsongen? Men tränare Lundin har sått 
klokt och kanske får de skörda framgångar redan i år? 

4. Tvååker
Jag	gillar	det	här	laget.	En	trupp	fylld	av	ledartyper	och	

hårt bultande hjärtan. Har imponerat under försäsongen.

5. Oskarshamn
Laget gjorde mig grymt besviken i fjol. Nu ska bättre 

bredd göra laget mer slagkraftigt och jag tror på det. 
Positiva insatser i cupen, trots idel förluster.

6. Ljungskile
Förmodligen har jag det här helt nya laget för högt upp, 

men Erik Lund låter oförskämt nöjd och alla vet att det är 
ett helvete att åka till Skarsjövallen för att ta poäng.

7. Torns IF
Tunga	tapp	ut	och	en	del	svårbedömda	namn	in.	Jag	

var beredd att ranka dem längre, men försäsongen har 
varit positiv. Och så har de ju kvar Holken som lagledare!

8. Österlen FF
Här vet jag att jag har fel. För Österlen är antingen fågel 

eller	fisk.	Fisk	om	man	ska	tro	på	lagemblemet.	Fågel	om	
man	ska	tro	på	min	nyckelbenskänsla.	Kvalitet	finns	för	
topp fem. Men orkar de över ett helt år?

9. IFK Malmö
Nykomling med stolt historia och stark värvningsvår. 

Håller sig kvar utan problem, men inget topplag. Väl?

10. Lindome
Har en stark identitet, men väldigt mycket nytt i truppen. 

För mycket för att det ska bli lika bra som i fjol?

11. Qviding
Lätta att underskatta. Men har sett stabila ut på vårsä-

songen och har mycket utveckling i sig. Varning utfärdas.

12. Lund
Ser väldigt intressant ut på papperet, men kan man få 

ihop alla bitar på planen? Oroväckande svag försäsong 
och helt nytt tränarpar. Upp till bevis!

13. Vänersborg
Nykomling som spelar med mycket hjärta. Positiv försä-

song och spännande utveckling i klubben. Pass upp!

14. Åtvidaberg
”Åtvid” kommer högst sannolikt tillbaka till elitfotbollen 

med sitt sätta att jobba. Dock knappast 2022.

15. Linköping
Spelarflykt,	ny	tränare	och	svajig	försäsong.	Mycket	

svårbedömda nyförvärv. Det blir en kamp.

16. Assyriska
Spelarflykt,	ny	tränare	och	svajig	försäsong.	Mycket	

svårbedömda nyförvärv. Motbevisa mig!

/Christoffer Ekmark
Döm ut mig innan 2/4 på christoffer.ekmark@skane-

sport.se


