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GÖTEBORG. Far och son 
Hessfelt ska hjälpa IFK 
Göteborg till fortsatta 
framgångar.

Såväl pappa Gösta 
som sonen Gustav är 
delaktiga i det blåvita 
pusslet som sker för 
spelarna vid sidan av 
planen.

– Det gäller att skapa 
harmoni och trygghet, 
så att killarna kan pre-
stera sitt yttersta när 
det väl gäller ute på 
fotbollsplanen, säger 
Gustav, heltidsanställd 
koordinator på Kamrat-
gården.

SM-guld för två år sedan 
och en topplacering även i 
fjol. IFK Göteborg nämns av 
många experter som en guld-
aspirant i Allsvenskan den 
här säsongen också. Truppen 
är nästintill intakt och för-
väntningarna har dessutom 
skruvats upp med stans nya 
fotbollsarena.

Två välbe-
kanta alepro-
filer, Gösta 
och Gustav 
H e s s f e l t , 
finns båda 
med i kulis-
serna på 
K a m r a t -
gården, det 
blåvita hemmet i Delsjö-
terrängen där laget svet-
sas samman för att klara de 
sportsliga utmaningar som 
väntar.

Gösta Hessfelt, 68, har 
gjort sig känd inom skolans 
värld, bland annat som tidi-
gare rektor på Ledetskolan 
men numera matematiklä-

rare på Ale gymnasium. Han 
har även ett förflutet inom 
idrotten, som ungdomsle-
dare i Ahlafors IF och senare 
verksam i studieförbundet 
SISU.

Kultbandet
Gustav Hessfelt, 39, är för 
den breda allmänheten mest 
förknippad i rollen som basist 
i kultbandet No Tjafs. Hans 
idrottsliga karriär innefat-
tar bland annat målvaktsspel 
i Ahlafors IF, men sedan 15 
år tillbaka innehar han ledar-
uppgifter i IFK Göteborg, 
både som lag- och målvakts-
tränare.

– Blåvitt är en fantastisk 
förening att arbeta i. Sedan 
1996-97 finns en så kallad 
blå tråd i klubben som vi 
jobbar stenhårt efter och 
som vi kunnat se resultatet 
av de senaste säsongerna. 
Vår akademi och det stora 
utbildningsmaterialet med 
Fotbollens Hemligheter är 
genomtänkt. Fyra K står i 
fokus för vårt sätt att arbeta: 

Kul, kunskap, 
kamratskap 
och kämpa, 
säger Gustav 
Hessfelt.

Många 
bollar

Gustav har 
många bollar 

i luften på Kamratgården 
och tjänsten som koordinator 
innebär att han är samord-
nare för A- och U-truppens 
spelare när det gäller aktivi-
teter utanför fotbollen. Han 
har kontakten med skolor, 
sköter en del marknadsak-
tiviteter för sponsorer och 
är dessutom IT-ansvarig på 

anläggningen.
– Mycket av mitt arbete 

består i att få den sociala 
biten att funka för killarna. 
Spelare som flyttar hit ska få 
en bra start och kanske behö-
ver de hjälp med lägenhet, 
möbler, arbete för sambon 
eller dagisplats för barnen. 
Det är många olika bitar. 
Sedan bokas många spelar-
intervjuer via mig, så att det 
sker på lämpliga tidpunkter, 
säger Gustav och fortsätter:

– Det handlar om att lätta 
på trycket för spelarna, som 
ska orka med den press som 
ställs på dem och att de ska 
kunna koncentrera sig fullt 
ut i att prestera på planen.

Det låter inte som du har 
något nio-till-fem arbete?

– Nej, så är det naturligt-
vis inte, men jag klagar inte. 
Under påsken var det arbete 
fredag, lördag och söndag. 
Det gäller att vara behjälplig 

när arbetet kräver det.
Hur upplever du stäm-

ningen på Kamratgården 
och bland IFK Göteborgs 
herrseniorer?

– Det råder en mycket 
homogen kultur här uppe. 
Vår ambition är att vara den 
ledande svenska fotbolls-
klubben och då pratar vi inte 
bara sportsligt. Jag tycker vi 
ligger väl framme.

Som en del av det sociala 
ansvaret för spelarna har 
Gustav låtit engagera pappa 
Gösta på ideell basis. En 
gång i veckan är Gösta uppe 
på Kamratgården för att lära 
ut matematik till några av 
A-truppens unga spelare. 
Niklas Bärkroth, Jakob 
Johansson, Robin Söder, 
Mikael Dyrestam, Erik 
Dahlin och Marcus Sand-
berg sitter alla i skolbänken 
när tillfälle ges.

Experiment
– Detta är något av ett expe-
riment, en variant för att 
skapa harmoni för killarna 
som annars inte hinner med 
skolarbetet. Jag tränar dem 
för att de ska klara av de 
nationella proven. Jag jobbar 

individuellt med A- B- och 
C-kurs, säger Gösta och 
fortsätter:

– Detta är också ett sätt 
att stärka självförtroendet 
hos individerna, att ge dem 
kunskap om något annat än 
fotboll.

Hur tycker du att det 
fungerar?

– Jättebra! Det är pigga och 
goa gubbar som hela tiden 
gör framsteg. Detta är första 
terminen, så någon djupare 
analys går inte att göra än. 
Killarna verkar emellertid 
uppskatta den möjlighet som 
bjuds och själv tycker jag att 
det är skitkul. Jag utvecklas 
varje gång, säger Gösta.

De blåvita eleverna är 
nöjda.

– Så mycket matte som 
jag har lärt mig på de här 
gångerna med Gösta, är mer 
än någonsin tidigare, säger 
målvakten Marcus Sandberg 
belåtet.

Det låter som om IFK 
Göteborg definitivt kan bli 
att räkna med i år också.

Far och son Hessfelt har intagit Kamratgården
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Far och son Hessfelt, Gustav och Gösta, med Kamratgården som arbetsplats.

Gustav Hessfelt, heltidsanställd koordinator för IFK Göteborg, i samspråk med målvaktsle-
genden Thomas Ravelli och Erik Lundh.

Vår ambition är att vara 
den ledande svenska 

fotbollsklubben och då 
pratar vi inte 

bara sportsligt.
Gustav Hessfelt

– Ser till att skapa harmoni 
för blåvita spelare

Pluggar matematik under Gösta Hessfelts ledning gör bland 
andra Erik Dahlin och Jakob Johansson.

SKYTTE
Påsksmällen O-Trap, Skepplanda
1. Eje Carlsson, Skepplanda,             92
2. Thomas Pantzare, do,                    89
3. Johan Johansson, do,                   89
4. Martin Jansson, Hisingen,            87
5. Andreas Norlen, Uppsala,             86
6. Bosse Eriksson, Karlskrona,        85

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem deltog 15 
par. Medel var 144 poäng och föl-
jande par placerade sig över medel:
1. Ole J Jensen/Per Karlsson           191
2. Göte Olsson/Raimo Penttilä       180
3. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson    179
4. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson   169
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson              
6. Nils Lindström/Stig Christensson   157
7. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson     156
8. Birgitta Robertsson/Rune Ögren     154
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FOTBOLL
Division 2 västra Götaland
Ahlafors IF – Jonsered 0-2 (0-1)
Mål AIF: Johan Elving. Matchens 
kurrar AIF: Jonathan Henriksson 
3, Christian Gunarson 2, Nemo 
Stanisic 1.

Division 3 Nordvästra Götaland
Lilla Edets IF – IF Viken 2-1 (0-1)
Mål LEIF: Jesper Älvelid, Marcus 
Tersing. Matchens kurrar: Marcus 
Tersing 3, Jonatan X 2, Marcus 
Olsson 1.

Division 5 A Göteborg
Finlandia/Pallo – Älvängen 3-0
Matchens kurrar: Per Ingvarsson 3, 
Rickard Andersson 2, Johan Karls-
son 1.
Kommentar: – Hoppas att tredje 
gången blir gillt, framhåller träna-
ren Håkan Tidstrand efter torsda-
gens nederlag.
– Efter en dålig första kom vi starkt 
i den andra, men tyvärr uteblev 
målen. Nu får vi jobba hårt i fort-
sättningen så vi inte halkar för långt 
efter, sade Håkan som trots nederla-
gen tror på sitt manskap.

Division 6 D Göteborg
Nol – Sparta 2-0 (0-0)
Mål NIK: Martin Eriksson, Björn 
Nilsson
Matchens kurrar: Martin Johnsson 3, 
Anders Brandt 2, Ander Hedlund 1.

Hälsö – Nödinge 3-1

Division 7 D Göteborg
Blå Staden/Ting. – Bohus 3-4

Division 2 NV Götaland, damer
Lerum – Skepplanda 1-3 (1-1)
Mål SBTK: Jennifer Thiel 2, Michaela 
Berntsson.
Matchens kurrar: Catrine Arons-
son 3, Josefine Claesson 2, Anna 
Rehnlund 1.

Division 4 B Göteborg
Ahlafors – Romelanda 0-1
Matchens kurrar: Andrea Lindgren, 
Sandra Augustsson, Lisa Jepsen.

Division 5 Göteborg
Ahlafors BK – Jitex FC 4-7 
Mål AIF: Sofie Jigfeldt 2, Moa 
Johansson, Caroline Karlsson.
Matchens kurrar: Caroline Karlsson 
3, Sofie Jigfeldt 2, Natalie Flodin 1.

LERUM. Skepplanda 
BTK fick en smakstart 
i årets seriespel.

Vinst med 3-1 i pre-
miären borta mot 
Lerum.

– Jag är otroligt nöjd 
med resultatet, förkla-
rade en belåten SBTK-
tränare i Stig Persson.

Division 2-premiären blev 
en festlig upplevelse för de 
gulsvarta damerna. Efter ett 
oavgjort resultat i paus, 1-1, 
kunde gästerna avgöra till-
ställningen i den andra halv-
leken.

– Fotbollsmässigt var det 
ingen höjdare, men jag är 
väldigt glad över att vi lyckas 
vinna. Lerum är ett lag som 
vi behöver ha bakom oss, 
säger Persson.

Sett över 90 minuter var 

det en tämligen jämn match, 
men SBTK:s seger var ändå 
inte omotiverad.

– Jag tycker att vi har fler 
heta målchanser, konstaterar 
Persson.

Jennifer Thiel noterades 

för två fullträffar och nyför-
värvet från Lilla Edets IF, 
Michaela Berntsson, såg 
också till att anteckna sig i 
målprotokollet.

– Michaela har impone-
rat stort under försäsongen. 

Hoppas att hon kan fortsät-
ta på den inslagna vägen, be-
römmer Stig Persson.

På lördag spelar Skepp-
landa hemma mot Torslan-
da. 

JONAS ANDERSSON

Skön premiärskalp för Skepplandas damer


