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Det är många bollar i 
luften för Villas klubb-
chef Jonas Johansson 
just nu.

Förberedelserna 
inför Elitserien är i full 
gång samtidigt som 
Sparbanken Lidköping 
Arena börjar ta form.

– Det känns väldigt 
stimulerande, både 
sportsligt och allt det 
positiva som arenabyg-
get för med sig.

Jonas Johansson, 33, har ar-
betat som klubbchef i Villa 
sedan ett år tillbaka. Han har 

ett långt förflutet i klubben 
inom olika områden, bland 
annat som vice ordförande 
i supporterklubben, som ra-
dioreferent vid lagets borta-
matcher, evenemangsansva-
rig och dessutom som kock 
vid matcher och träningar.

– Jag flyttade till Lidköping 
1986 och upptäckte tjusning-
en med bandyn. Jag har följt 
laget i vått och torrt, förkla-
rar Jonas som jobbade som af-
färsområdeschef på Dafgård 
innan han antog utmaningen 
att bli klubbchef i Lidköpings 
elitförening nummer ett.

– Vi jobbar oerhört mål-
medvetet. I år har vi en för-
hoppning att komma bland 
de fyra bästa. Samtidigt har 
vi satt upp som mål att vinna 
två titlar, Fair Play-ligan och 
publikligan.

Den nya arenan bäddar 
för publikfester i vinter. Den 
första matchen i Sparbanken 
Lidköping Arena äger rum på 
annandag jul då IFK Kungälv 
kommer på besök.

– Det är redan slutsålt, 
vilket innebär drygt 4 200 
åskådare. Det är ett otroligt 
intresset och det hör ständigt 
av sig folk till kansliet som vill 
köpa biljetter.

Går bygget som plane-
rat?

–Ja, det gäller både tids-
ram och budget. Totalkost-

naden för arenaprojektet är 
kalkylerat till 217 miljoner 
kronor.

Vad innebär den nya 
arenan för Villa Lidkö-
ping?

– Vi känner naturligtvis en 
stor stolthet och glädje över 
vår nya arena. Det innebär 
att vi kan fortsätta utveck-
la bandyn som produkt. Fler 

Det andas försiktig 
optimism hos Villa BK.

Bygget av Sparban-
ken Lidköping Arena 
har dessutom höjt 
bandytemperaturen i 
stan till kokpunkten.

– Alla i byn är intres-
serade, det snackas 
bandy hela tiden. 
Dessutom har vi en 
trupp som ser oerhört 
spännande ut, säger 
tränaren Ari Holopai-
nen.

Ari Holopainen gör sin andra 
säsong som tränare för Villa 
Lidköping. Det här året har 
han hjälp av Kent Edlund 
och Ivo Wegelius. Den sist-
nämnde ansvarar för fysträ-
ning och rehabilitering. No-
terbart är att samtliga i le-
dartrion var med och eröv-
rade VM-guld som aktiva.

Lidköpingspubliken 
fick under en lång följd av 
år njuta av den finländske 
landslagsmannens målfabri-
kation. Nu försöker Ari Ho-
lopainen överföra sina ban-
dykunskaper till den yngre 
generationen.

– Jag tycker tränarjobbet 
är väldigt roligt även om det 
är ett utsatt arbete på elitni-
vå. Bandy är en livsstil och 
att få arbeta i Villa, som är 
den förening som ligger mig 
närmast hjärtat, känns spe-
ciellt.

Fjolåret blev till viss del 
sönderhackat av skador på 
en redan tunn trupp. Ho-
lopainen tvingades låna upp 
spelare från farmarlaget 
Lidköpings AIK och fram-

gångarna uteblev. I år ser det 
betydligt bättre ut och ton-
gångarna är försiktigt opti-
mistiska.

– Jag är jättenöjd med för-
säsongen så här långt. Vi har 
ökat träningsdosen ett steg 
och i stort sett alla spelare 
har fått vara friska. Förbe-
redelserna har förlöpt exakt 
som planerat, säger Ari Ho-
lopainen.

Hur bra är Villa årgång 
2009/10?

– Vi har en hög kapaci-
tet i laget som räcker långt i 
sina bästa stunder. Vi bygger 
dock på sikt och har inte jät-
tebråttom. Vår ambition är 
att vi ska försöka ta oss till 
slutspel den här säsongen.

Vad blir utmärkande för 
Villas sätt att spela bandy 
i år?

– Det har alltid varit om-
ställningsspelet, bra skrid-
skoåkning och kontringar 
är nyckeln. För det krävs att 
vi kan förlita oss på en bra 
defensiv.

Hur ser du på den kom-
mande turneringen i Ale 
Arena?

– Den ser vi fram emot. 
Fokus ligger på att vi ska 
hitta en trygghet i vårt spel 
och att vi ska kunna köra in 
de nya killarna. Fast själv-
klart har vi också siktet in-
ställt på att försöka vinna 
turneringen.

Om Villa blir det ena fi-
nallaget, vilket blir då det 
andra?

– Då tror jag att vi möter 
ryssarna i finalen.

Att bygget av Sparbanken 
Lidköping Arena har stegrat 

intresset ytterligare ett par 
snäpp i Västergötlands ban-
dymetropol råder det ingen 
som helst tvekan om.

– Stämningen är verkligen 
på topp. I fjol var ingen rolig 
säsong och då kan det vara 
påfrestande att vara bandy-
spelare och bo i Lidköping. 
Samtidigt är det människor-
nas intresse för bandyn som 
ger kicken att gå till träning-
en varje dag.

Ingen risk att vi får se en 
come back av Ari Holopai-
nen om målproduktionen 
skulle knyta sig?

– Nej, verkligen inte. Har 
jag bestämt mig för att sluta 
så är det så. Nu nöjer jag mig 
med att sitta på tränarbän-
ken.

JONAS ANDERSSON

Vallby 
Byggvaror

Mittemot Statoil 
i Lödöse  

Tel. 0520-66 18 80

Kom in och 
prata kök 
med oss!

Snabba omställningar Villas segervapen
– Tränaren nöjd med försäsongen

Den tidigare skyttekungen 
Ari Holopainen är numera 
tränare för Villa Lidköping. 
Han tycker att årets spe-
lartrupp ser intressant ut. 
Kanske räcker det till en 
slutspelsplats?
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Villa Lidköpings klubbchef, 
Jonas Johansson.

– Det känns väldigt stimulerande

hallar runtom i Sverige be-
tyder att vi kan etablera oss 
som den tredje största pu-
blika sporten i svensk idrott 
efter fotboll och ishockey, 

säger Jonas Johansson och 
avslutar:

– Med den nya arenan ges 
vi en enastående möjlighet, 
men det är upp till oss själva 

vad vi gör med den. Vi har 
ett hårt och krävande arbete 
framför oss.

JONAS ANDERSSON

Sparbanken Lidköping Arena som den kommer att se ut när bygget är klart. Första hemmamatchen i nya arenan ska spelas 
på annandag jul mot IFK Kungälv. Det är redan ”lapp på luckan” till den matchen.

Villa Lidköpings klubbchef:


