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LILLA EDET. Målet att 
etablera Lilla Edets IF 
i division tre är redan 
uppnått.

Då förlänger LEIF:
s tränarduo, Jonas 
Andersson och Stefan 
Berndtsson, kontraktet 
ytterligare en säsong.

– Det finns fortfa-
rande mycket ogjort 
och truppen har stor 
potential att fort-
sätta utvecklas, säger 
Andersson till lokaltid-
ningen.

Tränarparet, Jonas Anders-
son och Stefan Berndtsson, 
behövde bara en säsong 
för att lotsa Lilla Edets IF 
till division tre. Väl där var 
målet att hänga kvar, utan 
att ha kniven på strupen. Så 
blev det också. LEIF säkrade 
i god tid nytt kontrakt. Det 
såg styrelsen till att göra även 
med lagledningen.

– Ja, vi har kommit över-
ens om att fortsätta leda laget 
ett tredje år. Både Stefan och 
jag trivs väldigt bra med spe-
lare, ledare och styrelse. Vi 
ser också stora möjligheter 
att utveckla laget. Exakt hur 
högt vi ska sätta ribban nästa 
säsong får vi återkomma till. 
Det är ett beslut som alla 
måste vara överens om, säger 
Andersson.

Vad som framför allt 

talar för Lilla Edet är den 
låga medelåldern runt 23 år. 
Endast Mats Johansson och 
Mattias Ahlström har nått 
den aktningsvärda åldern av 
30.

– Ahlström fyller till och 
med 40 nästa år, men titta 
vilken säsong han har gjort. 
Är det någon som har slagit 
belackarna på fingrarna så 
är det han. Tveklöst ett av 
lagets stora utropstecken i 
år. Självklart hoppas vi att 
få dra nytta av hans tjänster 
även nästa säsong, analyserar 
Andersson.

Johan Lilja, nyförvärvet 
från Trollhättans FC, som 
främst har fått spela mittback 
höjs också till skyarna.

– Det är väldigt många 
som ska ha heder av sin insats, 
men visst är en sån som Lilja 
värd att omnämna.

Årets seriespel har hittills 
resulterat i 31 poäng, 26 av 
dem på hemmaplan. Med 
det som bakgrund är det inte 
svårt att räkna ut vad som 
måste förbättras.

– Bortaspelet har varit 
bedrövligt. Det är som natt 
och dag. Vi måste analysera 
det här och komma fram 
till vad det är som låser sig. 
Det är möjligt att det sitter 
i huvudet på spelarna, men 
då måste vi försöka lösa upp 
dessa knutar, menar Anders-
son.

Hur ser det ut på spelar-
fronten?

– Nu är du tidigt ute. 
Säsongen är inte avslutad än, 
men styrelsen har inlett de 
individuella samtalen och vad 
vi känner till har inga spelare 
deklarerat att de tänker sluta 
eller byta klubb.

Nyförvärv?
– Vi skulle behöva stärka 

truppen med ytterligare ett 
par offensiva spelare. När 
Marcus Olsson och Stefan 
Berndtsson har varit skadade 

samtidigt är vi lite sårbara.
Nämnde Berndtsson som 

har missat hela hösten rehab-
tränar för att komma tillbaka 
i gammalt gott slag nästa år. 
Det mesta är och förblir som 
vanligt.

Lilla Edet vann säsong-
ens sista hemmamatch med 
1-0 över Åsebro efter mål av 
Marcus Olsson när två minu-
ter återstod.

LEIF:s tränarduo förlänger
”Laget har stor potential”

Jonas Andersson och Stefan Berndtsson leder Lilla Edets IF 
ytterligare en säsong i division tre.
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BRIDGE
Vid säsongens första partävling i 
Alvhem deltog nio par. Medel var 72 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Lilly Carlbom/Curt Nilsson           102 
2. Elsa Persson/Rickard Johansson   86 
3. Stig Christenson/Rune Ögren     84 
4. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson   77
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BOHUS. Alla i Bandy-
sverige känner Per-
Anders ”Nöne” Gus-
tafsson.

Nu är en av sportens 
ikoner på ledarsidan 
mentor för Ale-Surte 
BK:s tränarteam.

– Jag stöttar och ger 
råd i den utsträckning 
jag hinner med. Mer än 
så är det inte, säger 
han till lokaltidningen.

Det har varit många bud om 
villken roll Villa Lidköpings 
tidigare tränare och sportchef 
ska ha i Ale-Surte den kom-
mande säsongen. I söndags 
talade han ut för Alekuriren.

– Min tid är begränsad och 
jag kan därför inte vara ytterst 
ansvarig för ett lag, men när 
Ale-Surte tog kontakt och 
presenterade sina tankar för 
framtiden blev jag inspire-
rad att vara med på något 
sätt. Jag har därför erbjudit 
mig att fungera som mentor 
eller bollplank för klubbens 
ledare. I A-laget är det Göran 
Adolfsson som hittills har 
varit ansvarig och så lär det 
nog förbli, men vi jobbar på 
att förstärka med ytterligare 
ett namn, säger Per-Anders 
”Nöne” Gustafsson.

Ett pass i veckan ska han 
själv försöka vara med på och 

när det gäller matcher är han 
mer återhållsam.

– Vi har inte pratat så 
mycket om det ännu, men det 
kan nog bli så att jag är med 
på bänken emellanåt. Huvud-
uppdraget är dock att inspire-
ra övriga ledare. Några trä-
ningspass ska jag väl försöka 
hålla i också.

Med snart 25 år som ban-
dyledare på högsta nivå har 
”Nöne” en gedigen erfaren-
het. Hans meriter skvallrar 
om att han har mycket att 
lära ut. Förutom 15 år i Villas 
A-lag är det två år i Vetlanda 
som han minns bäst.

Två raka SM-guld
– Vi vann SM-guld båda åren 
och jag fick vara med i ut-
vecklingen av Jonas Claes-
son. Det var en fantastiskt 
rolig tid. Att försvara ett SM-
guld som vi gjorde andra året 
kändes stort, säger Gustafs-
son.

Han har också hunnit med 
att träna Vänersborg i två 
omgångar och har även gästat 
Boltic i Karlstad. Bandyför-
bundet nyttjade ”Nöne” som 
förbundskapten till U-23-
landslaget. Sverige stod som 
segrare i det enda U-23-VM 
som har spelats.

– Så det guldet är jag ensam 
om som ledare, skrattar Gus-
tafsson.

Att han nu förkovrar sig i 
Ale-Surte BK:s framtidssats-
ning har flera skäl. Han har 
bland annat smittats av den 
entusiasm som finns i klub-
ben.

– Här finns många starka 
hjärtan. Med en egen bandy-
hall har de alla möjligheter att 
skapa något riktigt bra på sikt. 
Jag gillar att de inte fokuserar 
på den kommande säsongen, 
utan har satt målet betydligt 
längre fram, säger Gustafs-
son som redan har sett att det 
finns ett antal högintressanta 
ungdomar att utveckla.

– Totalt sett har jag varit 
med för lite för att kunna 
bedöma exakt var klubben 
står. Men jag har sett att  det 
finns en härlig speed under 
vissa skridskor och viljan är 
jättestark.

Hur ser ”Nönes” bandy-
filosofi ut?

– Den är anfallsinriktad. 
Jag vill ha bollen på backen 
och undvika för mycket lyror. 
Jag tror definitivt att anfall är 
bästa försvar.

Det mesta är nytt för Per-
Anders Gustafsson i Ale-Sute 
BK, till exempel att få träna 
inomhus i Ale Arena och han 
gör ingen hemlighet av att 
trivas under tak.

– Ska bandyn överleva 
i Göteborgsregionen så är 
det hallar som gäller, sen är 

det självklart att inget slår ut 
att gå på bandy utomhus en 
strålande vinterdag. Tyvärr så 
händer det alltför sällan.

I spelartruppen är alla an-
sikten nya – alla utom ett.

– Anders Pettersson var 
med i Vänersborg när jag var 
där. Tänk att han håller på än. 
Det gillar jag. Det kallar jag 
entusiasm.

Anders Pettersson tränar 
för fullt och är med sina 40 
år äldst i laget, men kan säkert 
lära sig något av "Nöne".

”Nöne” tror på Ale-Surte Bandy
Per-Anders ”Nöne” Gus-Per-Anders ”Nöne” Gus-
tafsson talar nu öppet tafsson talar nu öppet 
om att han inte ser sig om att han inte ser sig 
som huvudtränare för som huvudtränare för 
Ale-Surte. Han är ett Ale-Surte. Han är ett 
bollplank och en rådgiva-bollplank och en rådgiva-
re för ett kommande le-re för ett kommande le-
darteam som Ale-Surte darteam som Ale-Surte 
BK sakta men säkert BK sakta men säkert 
försöker bygga upp.försöker bygga upp.
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– Ser fram mot rollen som mentor, men blir inte huvudtränare
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PER-ANDERS GUSTAFSSON
Ålder: 53
Bor: Lidköping
Familj: Gift, två barn, en dotter och 
en son som spelar i LAIK.
Yrke: Vd för Kinnekullehälsan AB – 
företagshälsovård.
Klubbar som aktiv: Villa BK.
Klubbar som tränare: Villa, Vetlanda, 
Vänersborg, Boltic juniorlandsla-

get och U23.
Största ögonblick: ”Andra året vi 
vann SM med Vetlanda i början av 
90-talet.”
Om Ale-Surte: ”Som aktiv spelare i 
Villa mötte jag Ale-Surte på Rudda-
len 1973. Det blev 2-2.”
Aktuell som mentor och bollplank 
för Ale-Surtes bandyledare.

I strålande höstväder avgjordes Aleloppet på rullskidor 
klassisk stil i lördags. Bilden är tagen vid starten som 
ägde rum vid biblioteket i Älvängen. Banan, som mätte 
16 kilometer, gick via Starrkärr, Alafors och tillbaka till 
Älvängen. Först över mållinjen var Tobias Wästman från 
Ragunda IF som noterades för tiden 33.29. Fjolårssegra-
ren Anders Johansson, Håfreströms IF, blev femma och 
var placeringen före bästa hemmaåkare, Staffan Sanberg 
från OK Alehof, som klockades på 35.08.

I damklassen segrade Sandra Hansson, Uddevalla IS, med 
tiden 35.13.

51 personer kom till start vilket var 11 fler än vid premiär-
upplagan i fjol.            Text: Jonas Andersson
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Tobias Wästman 
vann Aleloppet

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Upphärad – Nygård/Lödöse 2-1 (1-1)
Mål N/L: Abdullah Abdi Abdullaih.

Division 7 D Göteborg
Blå Staden/Ting. – Bohus 6-0
Backa – Surte 2-6 


