
ALAFORS. Delägare i 
tre företag och sport-
chef hos mesta mäs-
tarna IFK Göteborg.

Den 17 maj har före-
tagare chansen att 
möta Håkan Mild i säll-
skap med Tobias Hysén 
i ett öppet samtal om 
bland annat ledarskap.

Företagarna är att 
gratulera.

Efter 17 år som professionell 
fotbollsspelare sprang Håkan 
Mild av planen som lagkapten 
för IFK Göteborg och antog 
rollen som sportchef på kans-
liet på Kamratgården. Året 
var 2005. Det år som kom att 
bli Blåvitts mest turbulenta 
genom alla tider. Ett år som 
präglades av svarta löner, ak-
tieaffärer, avhopp och konton 
utomlands. När det stormades 
som mest klev Håkan Mild in 
på kansliet.

– Sportchef var mitt dröm-
jobb och även om jag precis 
hade skrivit på ett nytt spelar-
kontrakt var beslutet lätt att  
ta. Jag ville få kontroll och nu 
när jag är inne på mitt femte 
år känns det som att jag har 
kommit dit jag vill. Idag jobbar 
jag väldigt nära A-laget och 
har en stark kompetent orga-
nisation på kansliet, säger han 
övertygande.

Vet vad han vill
Är det något man kan säga om 
Håkan Mild efter bara några 
minuter ihop så är det att han 
vet vad han vill och vad han 
står för. Svaren kommer utan 
dröjsmål på samtliga frågor. 
Han döljer ingenting.

– Jag gillar inte ryktet att 
jag skulle vara tuff som ledare, 

snarare ärlig och rak.
Efter en tuff start som sport-

chef har han fått saker och ting 
på plats. Nu är han sportchef i 
ordets rätta bemärkelse.

– I den moderna fotbol-
len måste du kunna fokusera 
på truppen. Vilka spelare är 
på väg bort, vilka kan tänkas 
komma. Hur fungerar tränar-
na och hur är stämningen i 
truppen? Det krävs att någon 
har det övergripande ansvaret, 
säger Håkan Mild.

Spelarförhandlingar har 
blivit vardag.

Om att förhandla
– Det var aldrig något som jag 
tyckte var speciellt svårt. Dels 
har jag varit med om det själv 
så många gånger dels handlar 
det i regel bara om en sak; hur 
mycket kan vi erbjuda.

Har förhandlingstekni-
ken förändrats?

– Det som är lite speciellt i 
IFK Göteborg är väl att vi ofta 
förhandlar med väldigt unga 
spelare. De vill gärna dra ut 
på det. Personligen förhand-
lade jag aldrig längre än en 
timme, sen var det klart, be-
rättar Håkan Mild.

Idag är agenter och föräld-
rar ofta inblandade. Alla ska 
tycka till.

– Drar det ut på tiden är det 
ofta ett tecken på att de inte vill 
stanna och då gör vi oss inget 
besvär. Spelare som inte trivs 
hos oss ska inte vara här, säger 
han rakt.

Att så skulle vara fallet har 
man svårt att tro när Håkan 
Mild berättar om sin inställ-
ning till jobbet.

– Vi ska skämma bort kil-
larna. De ska ha det oförskämt 
bra. Allt ska bara funka, såväl 

här som hemma.
Mitt i detta "drömliv" för 

många unga fotbollsspela-
re ställer IFK Göteborg stora 
krav på ödmjukhet.

Attityder
 – Vi jobbar stenhårt med kil-
larnas attityder och i det spelet 
ingår även vi själva. Vi måste 
också föregå som goda exem-
pel. Gustav Hessfeldt är an-
ställd för att ha koll på att kil-
larnas vardag fungerar, att de 
kommer till skolan eller vad 
det nu handlar om. Alla sociala 
faktorer är viktiga för att spe-
larna ska kunna prestera. De 
får inte bli stjärnor för tidigt, 
menar han.

Håkan Mild verkar stortri-
vas i rollen som sportchef.

Finns det någon baksida?
– Ja det gör det. Du kan 

aldrig vara ledig. Du måste 

hela tiden vara med. Det är 
alltid något på gång.

Elitfotbollen ställer också 
stora krav på de unga spelar-
na. Media bevakar dem stän-
digt och i tuffa tider kan det 
vara ytterst belastande.

– Vi skyddar våra killar 
noga. Vill de inte träffa media 
så slipper de. Hos oss får de 
också mediaträning och stöd 
av en mental coach, men sam-
tidigt är det här saker som de 
måste lära sig att acceptera. 
Har du valt att bli elitidrot-
tare så är det samtidigt ett liv 
i rampljuset, konstaterar en 
som vet, Håkan Mild.

Lokaltidningen fick äran att 
träffa sportchefen på Kamrat-
gården inför det stundande fö-
retagseventet som Ahlafors IF 
har tagit initiativ till. Tillsam-
mans med Bestseller, Handels-
banken och Alekuriren bjuds 

företagare in till ett öppet 
samtal med inte bara Håkan 
Mild, utan då kommer också 
Tobias Hysén att finnas med.

Till arrangemanget som 
äger rum på dansbanan i Fu-
rulundsparken gäller förköp.

– Ett fantastiskt bra upplägg 
som det känns spännande att 
få vara en del av. Både Håkan 
och Tobbe bjuder på sig själva. 
Ingen kommer gå hem besvi-
ken, säger Jimmie Östling på 
Bestseller.
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ANMÄLAN: Inbetalning av startavgiften senast 30 aprikl till 
 bankgiro nr: 5504-4614 Swedbank
 Ange klass på inbetalningskortet.
 Efteranmälan kan endast ske vid startplats tävlings-
 dagen senast 1 timma före start mot förhöjd avgift.

NUMMERLAPPAR: Älvängens Centrum vid startplats tävlingsdagen 
 från kl 10.00.

START: Ungdomsklasser 1,5 och 2,5 km, start kl. 11.30 
 resp. 12.00. Tävlings- och motionsklasser 10 km, 
 start kl. 12.05.

PRISER: Tävlingspriser. Ett stort antal priser lottas ut i 
 motionsklasserna. 
 Plakett till samtliga som fullföljer.

OMKLÄDNING: Gamla skolan, Älvängen, snitslar visar vägen från 
 startplatsen i centrum.

VÄTSKA: Vid 5 km och mål.

UPPLYSNINGAR: Johan Börjesson  073-947 16 95
 Bertil & Maria Johansson 0303-74 83 24

 Se hemsidan www.ale90ik.com

ALE 90 IK inbjuder härmed, lördagen 8 maj 2010 till

FOTBOLL
Division 5 Göteborg
Älvängen – Öckerö 4-2 (4-1)
Mål ÄIK: Mikaela Ögren 2, Camilla 
Lindberg, Ylva Fritzon.
Matchens kurrar: Mikaela Ögren 3, 
Irina Rousakoff 2, Ylva Fritzon 1.

Färjenäs – Ahlafors BK 4-2
Mål AIF: Elin Rubensson, Mikaela 
Andersson. Matchens kurrar: Jose-
fine Korpe-Larsson 3, Jenny Karls-
son 2, Elin Rubensson 1.

Division 5 Trollhättan
Järpås – Lilla Edet 0-13

MOTORCROSS

SMK Kristianstad, deltävling 1
MX-girls:
6. Emma Larsson, ÄMK
MX 2:
23. Kalle Olsson, ÄMK
34. Philip Stenborg, do
36. Simon Stenborg, do

ALAFORS

Vårpremiär 
på Sjövallens Bangolf
Lördag 1 maj kl 12.00

Öppettider
Vardag 17-21
Lördag 10-17
Söndag & 
helgdag 12-20

Västsveriges 
roligaste bana!
Klarar du ”tutten”, målvakten, 
vinkelvåningen eller balkongen

Speltips på alla banor

3 bollar att välja på

Spikchans på ALLA banor

CAFÈ MED GLASS

WWW.SJOVALLENSBANGOLF.SE

SPELA 2 
BETALA FÖR 1
Mot uppvisande av denna 
kupong i bangolfkiosken 

under maj månad. 

Klipp ut och tag med!
1 kup. gäller endast för 2 spelande

Lörd 1 maj kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Ulvåker

Lörd 1 maj kl 15.00
Älvevi

Älvängen 
– Komarken

Sönd 2 maj kl 13.00
Gläntevi

FC Ale – Hedared

Sönd 2 maj kl 13.00
Vimmervi

Ale J United 
– Oviding

Sönd 2 maj kl 16.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Kärra

Sönd 2 maj kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Nol

FOTBOLL I ALE

Milda makter!
– Tobias Hysén och Håkan Mild i Furulundsparken

HÅKAN MILD

Ålder: 39.
Yrke: Sportchef sedan fem år i 
IFK Göteborg. Delägare i glass-
företaget Lejonet och Björnen, 
kemtvätten Betjänten och bow-
lingrestaurangen Buddy's i Troll-
hättan.
Utbildning:  Snickare.
Moderklubb: Trollhättans FK.
Övriga klubbar: IFK Göteborg, 
1988-93, Servette 1993-95, IFK 
Göteborg 1995-96, Real Sociedad 
1996-98, IFK Göteborg 1998-2001, 
Wimbledon FC 2001-2002, IFK 
Göteborg 2002-05.
Bästa idrottsminne: Bronshjälte 
i VM-94 och SM-guldet 2007 som 
sportchef.
Mål du minns: "Målet i brons-
matchen mot Bulgarien 1994 
ligger bra till".
Paul Scholes: "En fantastisk fot-
bollsspelare".
Om de inte blivit fotboll:
"Då hade det nog blivit handboll. 
Jag stod i mål för KFUM Trollhät-
tan och vi mötte ofta Skepplanda 
som hade spelare som Jimmy 
Johansson, Mats Gustavsson och 
Peter Håkansson i laget. Jag vet 
inte varför jag minns deras namn 
så väl, kanske för att vi aldrig för-
lorade mot dem..."
Favorit-tv: Uppdrag granskning 
och text-tv.
Favoritglass: Äpple kanel.

Håkan Mild, sportchef i IFK Göteborg, har bjudits in till ett spännande samtal med Ale och 
Lilla Edets företagare. En av arrangörerna är bohusfödde Jimmie Östling på Bestseller.

ÅH DU MILDE!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kolla våra 

senaste inslag 

på alekuriren.se


