
UDDEVALLA. Lilla Edets 
IF har etablerat sig 
som ett stabilt division 
3-gäng.

Nu är det dags att ta 
nästa steg.

Det sker under led-
ning av Christian Fre-
driksson som hoppas 
kunna göra Ekaråsens 
rödblåa stolthet till ett 
topplag nästa säsong.

Sedan den historiska septem-
berdagen i Arentorp 2007, 
när Lilla Edets IF för första 
gången i klubbens historia 
lyckades avancera till division 
4, har man hunnit avverka två 
säsonger i ”trean”. Debutsä-
songen i division 3 Nordväst-
ra Götaland resulterade i en 
sjätteplats och exakt samma 
facit blev det 2009. Nu rustar 
klubben för att ta nästa steg i 
utvecklingen. Som ny träna-
re har man anställt Christian 
Fredriksson, som är ett välbe-
kant ansikte i de bohuslänska 
fotbollskretsarna. Han har ett 
spelarförlutet på elitnivå och 
senaste tränaruppdraget var 
IK Oddevold.

Vad fick dig att välja Lilla 

Edets IF?
– Atmosfären och ledarsta-

ben som styrelsen kunde pre-
sentera.

Du har varit igång ett par 
månader, hur känns det?

– Positivt! Truppen tycks 
ha många vinnarskallar och 
det gillar jag. De verkar precis 
som jag köra efter devisen: 
”Hata förlora, älska vinna!”.

LEIF har hållit igång hela 
vintern med träning såväl ut-
omhus som inne i Fuxerna-
hallen. I slutet av november 
vann laget Rasta Cupen och 
man har även avancerat från 
den första omgången i DM 
i futsal. Den ”riktiga” försä-
songsträningen tar emellertid 
sin början den 4 januari.

– Vi kommer att köra fyra 
träningar i veckan, varav ett 
fyspass under Mattias Ahl-
ströms ledning. Förutom 
fotboll blir det också en del 
löpning, men den kommer 
att ske på planen, förklarar 
Christian Fredriksson.

Vad har du för fotbolls-
filosofi?

– Jag vill ha ett aggressivt 
och högt försvarsspel. Då 
gäller det att spelarna har rätt 
attityd och karaktär, men det 

är jag inte det minsta orolig 
för. Jag förespråkar ett ganska 
rakt anfallsspel där det ska gå 
fort på den sista tredjedelen.

Vad krävs för att LEIF 
ska bli ett topplag?

– Svårt att säga eftersom 
jag inte har sett dem spela. 
En hundraprocentig inställ-
ning till träning och match är 
naturligtvis en förutsättning. 
Sedan gäller det att man har 
lite flyt med skador och av-
stängningar under säsongen. 
Harmoni i föreningen är en 
annan viktig bit, att alla drar 
åt samma håll. Vi måste tro 
på det vi gör.

Vad vill du ska bli LEIF:
s signum 2010?

– Ett hårt arbetande lag 
som spelar en attraktiv an-
fallsfotboll.

Hur bra koll har du på 
övriga lag i serien?

– Ganska dålig, som det 
är nu. Göteborgslagen har 
jag ingen koll på alls. Vad 
jag har hört i dessa trakter är 
att Åsebro har en satsning på 
gång och att Skoftebyn lär bli 
att räkna med.

Christian Fredriksson ser 
gärna att jul- och nyårshel-
gen snart passerar så att fot-
bollsträningen kan komma 
igång.

– Jag brinner för det här. 
Jag nådde aldrig Allsvenskan 
som spelare, men har som 
målsättning att kunna göra 
det som tränare. Jag hoppas 
få träna ett lag högre upp i 
divisionerna igen och gör det 
gärna med Lilla Edets IF.

Julledigheten kommer han 
tillbringa tillsammans med 
sin familj hemma i Uddeval-
la. Någon önskelista har han 

inte skrivit, däremot tar han 
gärna för sig av julbordets 
läckerheter.

– Jag älskar köttbullar och 
prinskorv. Sillen däremot är 

jag inte så noga med.
Kan du avge ett nyårslöf-

te redan nu?
– Jag sticker ut hakan och 

lovar att Lilla Edet ska bli ett 

topplag.
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En tränare som 
siktar uppåt

Christian Fredriksson är ny tränare för Lilla Edets IF:s fotbollsherrar, som 2010 gör sin 
tredje säsong i division 3.

CHRISTIAN FREDRIKSSON
Ålder: 39.
Bor: Uddevalla.
Familj: Sambo och två barn, 9 och 
5 år gamla.
Arbete: Mat- och varudistributör.
Klubbar som spelare: Bäckefors IF, 
IFK Strömstad, Karlskrona AIF, IFK 
Uddevalla (två omgångar), Ljung-
skile SK, Gunnilse IS, IFK Trollhättan, 

Melleruds IF, Vallens IF, IK Oddevold.
Klubbar som tränare: Ödeborgs IF, 
Henåns IF, IK Oddevold.
Favoritlag: Barcelona.
Barndomsidol: Pelé.
Drömvärvning: Xavi.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gåtan med 
Alzheimers sjukdom

kan vara löst 
inom tio år.

För att lyckas med detta behöver 

hjärnforskningen mer resurser. 

Hjärnfondens Postgiro 901125-5.

Bankgiro 901-1255.

Stöd hjärnforskningen!

SKEPPLANDA. Hemma 
igen.

Daniel Olsson är till-
baka i fadershuset på 
Forsvallen igen efter 
en sejour i Ahlafors IF.

– Det ska bli skoj att 
spela för moderfören-
ingen, säger ”Danne” 
till lokaltidningen.
Daniel Olsson, 33, byter 
klubb, men vare sig kommun 
eller tröjfärg. Efter att ha 
spelat vårsäsongen med Ahla-
fors IF och därefter hållit upp 
i ett halvår, har han fått till-
baka suget efter fotbollen. I 

förra veckan skrev han på 
övergångspapperen som 
innebär att han blir SBTK:s 
femte nyförvärv inför sä-
songen 2010.

– Forsvallen är en härlig 
arena och jag ska ge Skepp-
landa ett år innan karriären är 
över, förklarar Daniel.

På Forsvallen gläds man 
naturligtvis över ”Dannes” 
återkomst och att truppen yt-
terligare förstärks inför nästa 
års division 5-spel.

– Vi vet vilken kapaci-
tet Daniel besitter när han 
är motiverad och vill träna. 
Det är en fantastisk anfallare 

i sina bästa stunder. Konkur-
rensen blir dock stenhård. Vi 
har många unga killar som 
hela tiden utvecklas, säger 
Jan-Erik Eriksson som är 
fotbollsansvarig i SBTK.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Daniel Olsson klar för Skepplanda BTK

Daniel Olsson i AIF 2006.

Arkivbild: Allan Karlsson
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