
SKEPPLANDA. Jonas 
Andersson återvän-
der som huvudtränare 
för Skepplanda BTK:s 
herrar.

Det blir tredje gången 
i klubben.

Runt sig har han 
skapat sitt eget dream-
team.

Skepplanda BTK kunde i 
onsdagskväll presentera sin 
nya A-lagsstab. Jonas Anders-
son blir huvudtränare med 
Jimmy Johansson som as-
sisterande för SBTK:s herrar 
i division fem. Styrelserepre-
sentanterna myser när de be-
rättar om drömvärvningen av 
A-lagstränare.

– Jonas var vårt första-
namn, men vi visste att han 
hade planer på att inte träna 
något lag i år. Han ställde ett 
antal krav som jag tror han 
inte trodde vi skulle förverk-
liga, men det gjorde vi, säger 
SBTK:s Jan-Erik Eriksson.

Villkoren för Andersson 
var bland annat att Jimmy 
Johansson skulle assistera 
och att Roy Andersson skulle 
komma tillbaka som materi-
alansvarig.

– Det är kul att jobba med 
honom, men egentligen hade 
jag lagt av, säger Roy Anders-
son.

Från tiden i Ahlafors häm-
tade Jonas Andersson fysträ-
naren, Kjell Björstedt, och 
massören Björn Sundblad. 
Ett dreamteam runt A-laget 
var därmed komplett.

– Den samlade erfarenhe-
ten kan bli värdefull. Jag har 
aldrig tidigare tränat ett så 
ungt lag. Det är väl bara en 
spelare som har passerat 30 
år. Samtidigt är det just det 
som är utmaningen med det 
här uppdraget och som fick 
mig att känna suget igen, 
säger huvudtränaren.

Gyllene år
Beståndsdelarna i teamet tve-
kade aldrig.

– Vi hade ett par gyllene år 
i en annan gulsvart tröja och 
kände redan då att jag ville 
fortsätta jobba med Jonas. 
Det blir intressant att se hur 
unga killar svarar på ordent-
lig fysträning. Jag tror att ett 
lag i division fem kan skaffa 
sig ett bra försprång till kon-
kurrenterna om de kommer 
väl förberedda fysiskt, säger 

Kjell Björstedt.
I år ledde han fysträning-

en för Ahlafors IF i division 
två.

– Självklart blir det ett 
annat upplägg eftersom vi 
tränar mindre och vid färre 
tillfällen. Idéerna är desam-
ma, säger han.

Massören, Björn Sund-
blad, har sitt uppdrag klart 
för sig.

– Jag tar hand om det som 
Kjelle ställer till med. Vi 
kommer att försöka jobba fö-
rebyggande så det blir så lite 
som möjligt för mig att göra 
under säsongen... Ärligt talat 
ska det bli jättekul att jobba i 
det här gänget.

Satsningen har på sikt ett 
tydligt mål.

– Vi bygger på en helt 
ny stomme som ska återta 
Skepplandas plats i division 
fyra, gärna trean, säger Jan-
Erik Eriksson.

Den som har bäst koll på 
truppen är Jimmy Johansson 
som har tränat de flesta av 
dem som juniorer.

– Talangen finns, nu måste 
vi lära dem att använda den på 
ett klokt sätt. Killarna måste 
minimera sina misstag.

Det blir tredje sejouren i 
Skepplanda för Anderssons 
del. Han var här två säsong-
er 2000-2001 och stöttade 
även upp Peter "Erra" Eriks-
son 2004.

– Du återvänder gärna dit 
du vet att du trivs. Det är en 
klubb med ordning och reda 
samt att det är en ny utma-
ning. Vi ska inte förvänta 
oss mirakel första året, men 
kommer vi bara överens så 
ska vi väl köra på ett par sä-
songer och se vad det kan ge, 
säger Andersson.

Styrelsen gör också klart 
att ett par nyförvärv är till-
tänkta.

– Truppen bör komplette-
ras med ett namn i varje lagdel. 
Helt klart är att Mikael Ma-
liniemi är tillbaka, säger Jan-
Erik Eriksson.

Skepplandas damlag får 
Christian Andersson som 
tränare efter Stig Persson. 
Han är inte heller ny i fören-
ingen. 2007 ledde han SBTK 
i juniorallsvenskan, 2008 dril-
lade han herrarna och i år var 
han ledig.

– Tjejer är nytt för mig, 
men jag vet att det är en am-
bitiös grupp som vill något. 
Det är alltid en bra förutsätt-
ning. Att försöka axla Stig 
Persson tror jag alla förstår 
är omöjligt. Jag får göra mitt 
bästa. Vi kommer att priorite-
ra försvarsspel inledningsvis. 
Det verkade som om tjejerna 
var intresserade av det, säger 
Christian Andersson.
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Medlemsmöte
Måndagen den 23/11 kl. 19.00

Alla medlemmar hälsas välkomna till ett något annorlunda 
medlemsmöte på Sjövallen.

Styrelsen och representanter för de olika utskotten/kommittéerna kommer 
liksom tidigare att berätta om verksamheten och våra planer inför 2010.

Men vi kommer dessutom att ta ett nytt grepp och låta dig som medlem vara 
mer aktiv i mötet. Dina synpunkter är viktiga för oss!

Välkommen att var med och ta del i Ahlafors IF:s framtid!
/Styrelsen

Var med och påverka
framtiden i Ahlafors IF

Stig Persson är en mycket 
trevlig person och innehar 
ett stort fotbollskunnande. 
Det bevisar bland annat in-
satsen genom att föra SBTK:
s damlag till en mittenplace-
ring i division 2.

– Jag ser det här som en 
spännande utmaning. Vi ska 
försöka spela en anfallsglad 
och positiv fotboll, säger 
Stig som under försäsongen 
kommer att drilla sina spela-
re fyra dagar i veckan.

– Förhoppningsvis ska 
spelarna bli individuellt lite 
skickligare som ska leda till 
att vi får ett bra passnings-
spel, tillägger Persson.

Vad blir målsättningen i 
serien?

– Det är givetvis att vara 
med i toppen. Det blir en in-
tressant serie med två spän-
nande derby mot Nödinge 
och Nol. Det gör det å andra 
sidan svårare att vinna serien, 
avslutar Stig Persson.

Stig Persson ny tränare i Älvängen

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Nye ÄIK-tränaren, Stig Persson, har satt igång med förberedelserna inför nästa säsong. På 
bilden är ett 20-tal spelare på plats med sin nye tränare i förgrunden.

ÄLVÄNGEN. Det rör på sig både bland tränare och 
spelare hos klubbarna inom Alekurirens sprid-
ningsområde.

Älvängens IK, som trots en bra genomförd höst-
säsong, tvingas för första gången i klubbens his-
toria spela i division 6. 

Som ny tränare kommer Stig Persson från 
Skepplanda BTK att försöka lotsa laget till 
”femman” igen, men då gäller att alla ställer upp 
både i vått och torrt.

"Dreamteam" klart för Skepplanda

Skepplanda fick ihop ett dreamteam runt A-laget. Huuvudtränare Jonas Andersson, assiste-
rande tränare Jimmy Johansson, fystränare Kjell Björstedt, massör Björn Sundblad och ma-
terialet sköts av Roy Andersson.

CHRISTIAN ANDERSSON

Ålder: 40
Bor: Nygård
Familj: Fru och tre barn
Yrke: Jobbar med brandsäkerhet
Favoritlag: Blåvitt inrikes och Bar-
celona utrikes.
Mest känd som: Mittback i Nygård 
under många år.
Uppdrag: Ny tränare för SBTK-dam

FORSVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Grattis säger vi till Jonna Samuelsson och Emmelie Södergren som under sin debutsä-
song i Ytterbys damlag lyckades vara med och vinna division 4B Göteborg. Jonna, som 
spelar libero, och Emmeli, som är forward, har sina rötter i Nödinge SK. Båda tjejerna har 
varit mycket duktiga under årets seriespel.

Nödingetjejer tog guld 
med Ytterby IS


