
ALVHEM. I torsdags 
gästades Kungsgården 
av en legend.

Den numera pensio-
nerade handbollsträna-
ren Bengt Johansson, 
66, var på besök.

Inför ett 30-tal, 
av Ale GK:s särskilt 
inbjudna gäster, före-
läste han i ämnet 
ledarskap och hur man 
skapar ett vinnande lag.

I 16 år (1988-2004) ledde 
Bengt Johansson det svens-
ka herrlandslaget i handboll. 
Under ”Bengans” tid som för-
bundskapten erövrade Sveri-
ge inte mindre än 13 medal-
jer i 16 internationella mäs-
terskap (OS, VM eller EM). 
Ett makalöst facit som saknar 
motstycke.

– Jag hade förmånen att 
vara ledare för ett lag som 
lyckades. Höjdpunkterna är 
naturligtvis gulden i VM och 
EM och den största besvikel-
sen är att vi inte bärgade något 
OS-guld, även om vi var väl-
digt nära. Det var dock själva 
resan under de här 16 åren 
som var själva behållningen, 
säger Bengt Johansson.

På torsdagens föreläsning 
på Kungsgården delade Bengt 
Johansson med sig av sina 
minnen och hur han lyckades 
skapa ett vinnande lag, det 
som i folkmun kom att kallas 

”Bengans Boys”. Han gav ex-
empel på viktiga ingredienser 
som bör finnas med i ett le-
darskap, oavsett om det gäller 
idrott eller näringsliv.

– Att kommunicera och be-
römma är väldigt viktigt i ett 
ledarskap. Att växla mellan 
trygghet och utmaning ska 
man också tänka på, förkla-
rade Johansson som aldrig 
missar tillfället att framhäva 
kollektivet.

– Det är laget som gör 
framgången, säger Bengt Jo-
hansson.

Trygghet, laganda, mo-
tivation och självförtroen-
de är enligt Bengt Johansson 
fyra grundpelare i strävan att 
skapa ett vinnande lag. Han 
säger sig dock inte ha något 
facit för bra ledarskap.

– Mycket handlar nog om 
sunt förnuft, säger Johansson 
som anser att fler borde ta 
chansen att bli ledare.

– Det är personligt utveck-
lande att få vara ledare.

Bengt Johansson talar med 
värme och glädje om åren 
som svensk förbundskapten. 
Många minnen delar han med 
Cerry Holmgren, varför det 
var ett kärt återseende när de 
båda träffades på Kungsgår-
den. Cerry, som arbetar på 
Ale GK, ingick i landslagets 
ledartrojka under åren 1988-
96.

– ”Bengan” är en fantastisk 
människa och jag är alldeles 

övertygad om att hans föreläs-
ning här idag inspirerade våra 
gäster, säger Cerry.

När föreläsningen var över 
packade Bengt Johansson ner 
sina papper och tog fram golf-
klubborna.

– Resor och golf är mina 
stora intressen. Jag har 16.2 i 
handicap för tillfället. När jag 

ändå är här får jag passa på att 
ta mig en runda.

– Akta så att du inte slår i 
vattnet på första hålet, kontrar 
Cerry blixtsnabbt.

Jargongen från den gamla 
goda tiden känns igen.  

JONAS ANDERSSON
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Hotel Alte Dorfschänke 
Floden Mosel slingrar sig genom ett av 
det vackraste flodlandskapen i världen, 
där borgruiner på ödsliga bergstoppar 
tronar över bördiga vinterrasser och 
segelbåtar glider på Mosels blå vatten. 
Mellan Trier och Koblenz, där Mosel 
slingrar sig allra mest och flyter genom 
den ena traditionsrika vinbyn efter den 
andra, ligger den lilla medeltidsbyn 
Kinderbeuern i en dal uppe på höjderna 
med de gröna bergen på den ena sidan 
och vinterrasserna på den andra ned mot 
Moseldalen som ligger 4 km härifrån. 
Hotel Alte Dorfschänke är ett litet trevligt 
familjeägt hotell beläget mitt i landsbyi-
dyllen – en utmärkt utgångspunkt för 
små och stora utflykter.

Ankomstdatum:
April: 20.
Maj: 4. 18. 25.
Juni: 2. 8. 15. 22. 29.
Juli: 6. 13. 20. 27.
Aug: 3. 10. 17. 24. 31.
Sept: 7. 14. 21. 28.
Okt: 5. 12. 19.

Pris per pers. i dubbelrum

1.949:-• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• 1 x vinsmakning

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande. 
Upplys reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Vinupplevelser vid Moseldalen

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84 
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30. 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

    
  Teknisk arrangör:

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna.
Expeditionsavgift kr. 60:-.

På badhotell i Danmark

Enkelrum kr. 1.899:-.
Vuxna i extrasäng kr. 1.099:-.
Avbeställningsskydd:
Pr. vuxen kr. 65:-/Pr. barn 45:-.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag
• 1 x 3-rätters middag

Enkelrum kr. 2.449:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 85:-/Per barn kr. 45:-.
Endast slutstädning

Pris per pers. i dubbelrum

1.349:-
4 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Kandestederne, Skagen

Hotel Zum Guten Onkel

Hjorths Hotel 
Tiden har nästan stått stilla på ett 
av Danmarks mest berömda bad-
hotell: Hjorths Hotel i Kande-
stederne söder om Skagen. Här 
lever historien kvar från den tid 
då man inte var turist utan seme-
stergäst och här sökte konstnärer, 
författare och skådespelare ro och 
inspiration i en speciell atmosfär 
med ljusa trägolv, fladdrande gardi-
ner och ljuset från havet. Charmen, 
nostalgin och de vackra omgivnin-
garna är intakta och här kan man 
verkligen fylla på energitanken 
under härliga promenader längs 
den långa, breda sandstranden och 
i Danmarks “miniöknen” Råbjerg 
Mile. Efter en uppfriskande promen-
ad kan det vara skönt att koppla av 
i en av salongernas sköna fåtöljer i 
sällskap med boken man aldrig fick 
läst. Hjorths Hotel hade sina första 
badgäster 1890 och fick sedan en 
konkurrent i grannen Kokholms 
Hotel. 

Ankomstdatum:
Valfri ankomst fram till 18.6. 
og i perioden 26.8. - 16.10.2008.

6 dagars semester på 
3-stjärnigt hotell i Kinderbeuern

Sporthotel Mölltal

Scandic Ariadne

Hjorths Hotel

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-5 år gratis 

i förälders säng.

Max. 2 barn 6-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Hotel Alte Dorfschänke

Barnrabatt:

Max. 1 barn 0-4 år gratis 

i förälders säng.

Max. 1 barn 5-11 år ½ pris 

i förälders rum.

”Maximum - landets bästa cirkus”
GT 2007

NÖDINGE
F.d. tennishallen

Måndagen den 28 april kl 19.00

Cirkuskassan är öppen speldagen 12-13, 
samt 2 timmar före föreställningen!

Tältet är alltid uppvärmt!

www.cirkusmaximum.se

Bengan gästade Kungsgården
– Legendarisk handbollsledare föreläste

Ett kärt återseende. Cerry Holmgren var med och assisterade Bengt Johansson i det svenska handbollslandslaget under peri-
oden 1988-1996. När ”Bengan” kom till Alvhem i torsdags fanns många minnen att prata om. 

Bengt Johansson föreläste i ämnet ledarskap på Kungsgår-
den i Alvhem.


