
Idén om ett bandyseminari-
um under cupen blev en ome-
delbar succé. Det var strykan-
de åtgång på de dryga 80-talet 
platser.

För Stefan "Lillis" Jons-
son blir det som en dag på 

jobbet. Han föreläser nämli-
gen till vardags i just ledar-
skap som är ett av seminari-
ets teman.

– Jag har en del tankar 
kring hur föreningen eller fö-
retaget bör jobba för att skapa 
delaktighet och få med alla på 
samma tåg, berättar "Lillis".

Jan Sjonemark, ordföran-
de i Sirius, har varit en sam-
manhållande länk för Uppsa-
las stolta framgångar de se-
naste åren.

– Här har hela Bandysve-
rige mycket att lära. Det 
känns väldigt stimulerande 
att kunna presentera både 
Janne och "Lillis", säger Josef 
Kozak.

Dagens konferencier på 
Fars Hatt heter Per-Anders 
"Nöne" Gustafsson.

– Det är inte så illa det 
heller. Han har också en del 

tankar kring bandyn och dess 
framtid. Jag tror knappast inte 
att det finns några frågor som 
inte denna trio kan reda ut, 
menar Josef Kozak.

För deltagande i seminari-

et krävs föranmälan till Ale-
Surte BK:s kansli.
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VÄSTERÅS. Örebro SK 
har börjat bygga på 
något nytt.

Med ny hall och ny 
tränare ska ett nytt 
lagbygge inom tre år 
nå en kvartsfinal i SM-
slutspelet.

Nytillträdde huvud-
tränaren, Stefan 
”Lillis” Jonsson är 
däremot ingen nykom-
ling.

Det är en ikon som har anlänt 
till Örebros långsiktiga ban-
dysatsning. Stefan, mer känd 
som ”Lillis” Jonsson, tillhör 
Sveriges största bandyprofi-
ler genom alla tider. Meriter-
na med mängder av VM- och 
SM-guld bekräftar det. Efter 
tre år som tränare och spela-
re i Hammarby antar han i år 
en helt ny utmaning.

– Det blir spännande att 
vara med i något som inte 
avgörs idag eller imorgon. Vi 
tittar längre fram och ska vara 
framme om tre år. Örebro har 
gett sig av på en resa och det 
är roligt att få åka med. Det 
långsiktiga målet är att bli 
en etablerad elitserieklubb 
och nå en kvartsfinal, säger 
”Lillis” Jonsson.

Att ÖSK har hittat en mo-
tiverad medresenär råder det 
ingen tvekan om. Han har 
redan skaffat sig en bra bild 
av uppdragsgivaren.

– Örebro har alla förut-
sättningar. Det är en lagom 
stor stad, ett stort intresse, 
bra utbud av utbildningar 
som gör att ungdomar stan-
nar kvar och mycket energi 
på alla nivåer i klubben. Or-
ganisationen känns väldigt 
stabil idag och varför laget 
har pendlat mellan högsta 
serien och ettan vet jag inte 
riktigt. De har varit för bra 
för allsvenskan och för dåliga 
för elitserien. Någonstans har 
det funnits brister, om det är 
i kondition eller organisation 
kan jag inte uttala mig om, 
men sportsligt ska vi se till att 
vara förberedda att snart kliva 
vidare, säger ”Lillis” Jonsson 
och fortsätter:

– Det mest spektakulära 
som klubben ändå har gjort 
är att värva Christian Gran-
qvist från Edsbyn som sport-
chef. Det visar att man för-
står vikten av rätt kompetens 
på samtliga områden. Du 
kan inte bara värva spelare. 
Hela organisationen måste 
vara stark för att lyckas hela 
vägen.

Bandysug i Örebro
I takt med framgångarna har 
idrottsintresset ökat markant 
i Örebro. Lindesberg spelar i 
handbollens elitserie, Örebro 
i fotbollsallsvenskan på både 
dam och herrsidan.

– Så det är klart att suget 
efter att ha ett topplag i 

bandyn också är påtagligt. 
I mitten på oktober ska det 
vara is i nya hallen, vilket 
också kommer att medfö-
ra ett stort intresse. Jag tror 
vår arena påminner en del om 
Ale Arena. Ett enklare bygge 
över befintlig isbana, berättar 
”Lillis” Jonsson.

Konkurrensen i den all-
svenska norrgruppen är i år 
stenhård. Tillberga, Kalix, 
Skutskär och Ljusdal utma-
nar Örebro om de främsta 
platserna.

Fina nyförvärv
– Det är fem lag som krigar 
om två platser. Ettan går 
direkt upp och tvåan kvalar. 
Det gäller att vara noggrann, 
spekulerar ”Lillis” Jonsson.

Örebro har spetsat trup-
pen med fyra nyförvärv. 
Petter Andersson, Väst-
anfors, Johan Thorsson, 
Motala, Johan Sand, Sandvi-
ken och ryssen Pavel Jakus-
hev som tidigare har spelat i 
bland annat Katrineholm.

– Truppen ser jättebra ut. 
Vi har 20 kvalificerade ban-
dyspelare och är inte sårbara 
för skador. Det finns alterna-
tiv på alla positioner.

Vad kan då en av Sveri-
ges mest erfarna bandyspe-
lare tillföra som tränare för 
Örebro?

– Rutin hoppas jag och 
mängder av positiv energi. 
Jag tycker verkligen att bandy 
är det roligaste som finns.

Örebro kommer till Sport-
service Reebok Jofa Cup med 
vissa förhoppningar.

– Vi ska nog kunna hävda 
oss i gruppen. Det är bra lag, 
men inget omöjligt motstånd. 
Vi börjar nog med att se mat-
cherna som träning och testa 
lite nytt, men ju längre man 
går i turneringen desto mer 
allvar blir det.

”Lillis” – Örebros stora värvning
– En av Sveriges bästa spelare genom alla tider är klubbens nye tränare

STEFAN "LILLIS" JONSSON
Ålder: 45
Bor: Västerås
Familj: Fru, två barn och två hundar.
Yrke: Föreläser om ledarskap.
Bästa bandyminne: ”Pojk-VM 1981 i 
Vänersborg, första SM-finalen med 
Västerås 1989 och när vi förlorade 
nio spelare i Hammarby inför 
säsongen 2007-08 och ändå nådde 
en semifinal. Vi förlorade inte en 
enda match på Zinkensdamm”.
Bästa medspelaren: ”Det står 

mellan Ola Johansson och Pelle 
Fosshaug”.
Meriter: Har spelat över 600 mat-
cher i elitserien, 108 A-landskamper. 
6 SM-guld, 4 VM-guld.
Om cupen: ”Ett jättebra initiativ med 
en försäsongsturnering för lag på 
nivån strax under den yttersta eliten, 
spetsad med Villa och Kungälv”.

Aktuell som ny tränare för Örebro SK.
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Tung panel väntar på cupens bandyseminarium

Stefan "Lillis" Jonsson var under tre år tränare för Hammarby. Inför säsongen 2007-2008 
lämnade nio spelare Söders stolthet och bandyikonen fick snöra på sig skridskorna igen. Det 
blev som vanligt succé och Bajen förlorade inte en enda hemmamatch på hela säsongen. 

Foto: Leif R Jansson, Scanpix.

VÄSTERÅS. Bandyseminarium med Stefan "Lillis" 
Jonsson, Jan Sjonemark, ordförande i Sirius och 
Ale-Surtes mentor Per-Anders "Nöne" Gustafsson.

– Det är klart att vi måste passa på när vi har så 
kunnigt folk på besök, säger initiativtagaren, Josef 
Kozak.

Det blir förhoppningsvis en frispråkig debatt med 
högt i tak.

Per-Anders "Nöne" Gustafsson är konferencier för bandyse-
minariet under cupen. Hans meritlista behöver inte kommen-
teras närmare.        Foto: Allan Karlsson
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