
När Nygård/Lödöse slår sig 

samman och bildar ett damlag 
ihop för första gången i histo-
rien kallar man in den forne 
landslagsmassören, Cerry 
Holmgren, som huvudträna-
re.

– Det är inte många som vet, 
men jag har alltid tyckt fotboll 
varit roligast. Att jag sedan fick 
chansen att vara med på elitni-
vå i handboll var ju fantastiskt, 
säger Cerry.

Efter den framgångsrika 
tiden med det svenska hand-
bollslandslaget har Cerry 
Holmgren ägnat sig åt sin favo-
ritsport. Han har bland annat 
varit verksam som herrtränare i 
Hedekas, Lane och Oddevold. 
På senare år har dock damfot-
bollen fått dra nytta av Holm-
grens tjänster.

– I fjol tränade jag Upphä-
rad/Åsaka i division 5, samma 
serie som Nygård/Lödöse åter-
finns i den här säsongen, berät-
tar Cerry.

Cerry Holmgren antog 
sitt första ledaruppdrag i mo-
derklubben Ahlafors IF 1968. 
Sedan dess har han på ett 
eller annat sätt varit involve-
rad i idrottsrörelsen och några 
planer på att sluta har han inte. 
Tvärtom.

– Faktum är att jag är sugen 
på att komma tillbaka till eliti-
drotten igen. Det behöver inte 

vara som tränare utan det kan 

lika gärna vara som ledamot i 
en styrelse eller liknande. Det 
”killet” som det innebär vill jag 
uppleva igen.

Proffsig inställning
Den närmaste framtiden är 
det dock Nygård/Lödöse som 
gäller för Cerry Holmgren. 
Trots att det är långt från idrot-
tens finrum har Cerry en pro-
fessionell in-
ställning till 
sin tränarroll 
på Alevi.

– I lagi-
drott hand-
lar det om att 
skapa något 
med gemen-
samma kraf-
ter. Jag kände 
samma eufo-
riska känsla 
när vi vann 
division 6 
med Hede-
kas som när vi 
tog VM-guld 
med hand-
bollslands-
laget. Att få 
träna Nygård/
Lödöse ska 
bli spännan-
de, det är en 
härlig bland-
ning av unga 

tjejer och äldre rutinerade spe-
lare, säger Cerry och fortsät-
ter:

– Från början var vi 17 spe-
lare, nu är vi 38. Vårt F17-lag 
utgör stommen i truppen och 
bidrar till en sammanhållning 
som jag aldrig tidigare upp-
levt.

Ditt första intryck av 
Nygård/Lödöse?

– Positivt! De människor 
som arbetar runt laget är en-
kelheten personifierad. Dyker 
det upp något problem så löser 
vi det och går vidare.

Januariträningen har bedri-
vits inomhus, tre pass i veckan. 
I lördags var första gången som 
Cerry fick se sitt lag agera till-
sammans på grusplanen.

– Fysträningen har priorite-
rats helt och hållet under upp-
byggnaden. Vi har också haft 

lite annorlunda inslag i trä-
ningen, som exempelvis vat-
tenaerobic, basket och frii-
drott. Det är bra att få in nya 
influenser plus att tjejerna får 
höra en annan röst .

Vad har ni satt upp för 
målsättning den här säsong-
en?

– Det är lite tidigt att uttala 
sig om det och jag vill inte sätta 
någon onödig press på tjejerna. 
Jag hatar i alla fall att förlora, 
säger Cerry.

Vad har du för fotbollsfi-
losofi?

– Vi ska våga hålla i bollen. 
Så länge vi har bollen kan inte 
motståndarna göra mål på oss. 
Jag är en stor beundrare av tysk 
fotboll, arbe-
tet utan boll är 
jätteviktigt.
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Kommande danskvällar
3/3, 17/3, 31/3 Män i svart. Musikalisk cocktail med karaoke.

Entré 125:-. Fri entré för matgäster. Boka bord på 0303-109 70.
Dansweekend från 830 kr/person. www.farshatt.se 

På lördag, den 24 februari, dansar vi på Fars Hatt till 

Cerry tar hand om damerna

Från handboll till fotboll. Den forne landslagsmassören i handboll, Cerry Holmgren, har sadlat om och är numera fotbollstränare. Den här säsongen ska han leda damerna i Nygård/Lödöse. 

CERRY HOLMGREN
Ålder: 54.
Familj: Hustrun Gunborg och sonen 
Ola.
Bor: Älvängen.
Intressen: ”Jag gillar att träffa 
människor, det utvecklar mig själv. 
Att vara med och arrangera olika 
saker tycker jag är jättekul”.
Favoritprogram: ”Det är faktiskt 
inte bara idrott. Filip och Fredrik i 
Kanal 5 är roliga att titta på”.
Senaste lästa bok: ”Mitt liv 

som Bert”.
Lyssnar jag helst på: ”Det är 
radio P4. Jag tycker dock det spelas 
alldeles för lite svensk musik på 
radion”.
Största idrottsögonblick: 
”VM-guldet 1990. Jag minns också 
inmarschen vid OS i Söul 1988, som 
var fantastisk. En dröm hade gått i 
uppfyllelse”.
Motto: ”Enkelhet är alltid det rätta”

– Nu är det fotboll i Nygård/Lödöse som gäller för den tidigare landslagsmassören

NYGÅRD. Snacka om konstraster.
När Sverige förlorade OS-finalen i handboll i 

Atlanta 1996 avslutade Cerry Holmgren en lång 
karriär som landslagsmassör.

Elva år senare är han fortfarande aktiv som 
ledare, men nu som ansvarig tränare för fotbolls-
damerna i Nygård/Lödöse.

– Jag har alltid varit en föreningsmänniska och 
för mig spelar det ingen roll vilken nivå vi pratar. 
Det här är en intressant utmaning, säger Cerry.
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GENS LUNCH59:-
Vardagar 11-14

•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66

KARAOKEKVÄLL
24/2 kl. 9-01
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&Pizzeria

TRÄNAR HERRAR
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se
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