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Cupgeneralen har bäddat för fest

Josef Kozak är Ale-Surtes cupgeneral. I sina lokaler i Kungälv har en stor del av förberedel-
serna genomförts. Han trycker, han ringer, han förhandlar, han avtalar, han tjatar, han tjatar 
lite till – och plötsligt är allt klart. "Jag är en eldsjäl, men det finns många fler". Men det 
finns bara en Josef Kozak. Det är nog alla överens om!

KUNGÄLV. Josef Kozak 
gillar inte titeln cup-
general, men det finns 
inget som speglar 
honom bättre.

Han började från noll, 
byggde upp en organi-
sation, fixade sponso-
rer och kontaktade ett 
stort antal klubbar.

Den 25 september är 
det avspel för Sport-
service Reebok Jofa 
Cup med lag från Sve-
rige, Ryssland, Norge 
och Finland – inte så 
illa pinkat.

– Skriv nu inte att det är jag 
som har gjort allt. Vi har varit 
en kommitté som har slitit 
hårt. Det finns ett enormt en-
gagemang i klubben för den 
här cupen. Jag är imponerad 
över hur mycket folk ställer 
upp. Det har varit det minsta 
problemet, säger Josef Kozak 
som vad han än säger är den 
stora eldsjälen. Utan en sådan 
blir det ingenting.

Det tar inte många mi-
nuter heller innan han säger 
något som bara cupgenera-
ler säger.

– Vi ska konkurrera på 
allvar med World cup, Cham-
pions league och Svens-
ka cupen. Jag är inte nöjd 
förrän klubbarna väljer att 
komma till Ale Arena istället 
för till Ljusdal. Vi har alla för-

utsättningar att skapa en stark 
cuptradition här i Västsveri-
ge, menar Josef Kozak.

Nu är det dock framåt 
marsch som gäller för årets 
upplaga av Sportservice 
Reebok Jofa Cup.

– Det är lite pyssel innan vi 
är i mål. Vi ska sätta upp en 
storbildsskärm på ena kort-
sidan. Våra sponsorer ska få 
valuta för sina satsade slan-
tar. Serveringstält ska resas, 
bord och stolar ska fram. Det 
blir inte många lugna stunder 
innan cupen, det kan jag lova, 
säger Josef Kozak.

Idén att köra en större cup 
i Västsverige har han burit på 
länge, men det var när bandy-
huset byggdes som allt börja-
de klarna.

– Just då orkade vi bara 
inte, men i vintras var vi 
några stycken som tyckte att 
vi borde nog presentera ett 
förslag. Målsättningen har 
hela tiden varit att inte belasta 
styrelsen. Cuparrangemang-
et har levt sitt eget liv. Kas-
sören har vi självklart fått in-
volvera, men det är också allt. 
Egentligen borde vi inte ha 
snackat med honom heller för 
jag tror inte det har kommit 
in en enda faktura än. Vi har 
lyckats lösa allt med hjälp av 
generösa sponsorer som ser 
möjligheter i arrangemang-
et. Jag skulle vilja namnge 
dem allihop, men det går ni 

väl inte med på, säger Josef 
och skrattar.

Cupen i Ale Arena ska 
bli något alldeles extra. Allt 
handlar inte om bandy och 
det är meningen.

– Det är mer en cupfest. 
Folk ska trivas och tjôta, ta 
en pilsner eller två, kolla lite 
bandy, köpa en lott, vinna 
priser samt underhållas på 
ett eller flera sätt, säger ge-
neralen.

Hur ser ditt drömscena-
rio ut?

– Att vi i organisationen får 
en klapp på axeln och att lagen 
är så nöjda att de kommer till-
baka, svarar Josef Kozak.

Även om mycket är på skoj 
under den här tiden på bandy-
säsongen så finns det skäl för 
lagen att prestera sitt bästa. 
Det segrande laget tar emot 
en check på 35 000 kronor. 
Tvåan får 15 000 kronor.

– Vi kryddar också med 
fina priser till matchens lirare 
och vi har många kanonlot-
terier. Vår största publikatt-
raktion är ”Utkastet”, där 
alla som har köpt en bandy-
boll har chansen att vinna 
priser till ett värde av 12 000 
kronor. Det handlar bara om 
att komma närmast mitt-
punkten, säger Josef Kozak 
och ser ut som en säker vin-
nare.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

JOSEF KOZAK
Ålder: 53
Bor: Bohus. ”Ibland i alla fall”.
Klubbar som aktiv: Kungälvs SK, IFK Kungälv, SK Höjden.
Tidigare arrangemang: ”Tre liknande cuper i Kungälv 
och sedan ett par dansgalor. Vi tog in drygt 1000 perso-
ner i Oasen. Det var häftigt.”
Yrke: Driver Theko Textil och brodyr AB i Kungälv. 


