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LJUNGSKILE. Gabriel 
Altemark-Vanneryr 
levererar oavsett nivå.

Debutåret i Super-
ettan hos bohuslänska 
Ljungskile SK har inne-
burit succé.

– Jag stortrivs och 
det är ett härligt lag 
att spela i, säger 
”Gabbe” till Alekuriren.

Den före detta Älvängen- 
och Ahlaforsspelaren har 
redan blivit en publikfavo-
rit på Starke Arvid. Sten-
hårt arbete, ett uppoffrande 
djupledsspel och dessutom 
förmågan att lukta sig till 
målchanser är bara några av 
de forwardsegenskaper som 
Gabriel Altemark-Vanneryr 
besitter.

Att han hamnade i Super-
ettan den här säsongen är inte 
alls konstigt, det kunde till 
och med blivit ett allsvenskt 
kontrakt. BK Häcken fanns 
länge med i diskussionerna, 
men även superettankollegan 
Örgryte IS. Till slut föll valet 
ändå på Ljungskile SK, som 
visade sig vara mest angelä-
gen om att få över Jonsereds 
och division 2-seriens hett 
eftertraktade skyttekung.

– Ljungskile låg på från 
första stund och redan första 
gången som vi satte oss ner 
så kändes det bra. Deras sats-
ning att försöka komma till-
baka till landets högsta serie 
tilltalade mig och jag ångrar 
verkligen inte valet av fören-
ing, säger Gabriel.

Rustas upp
Den tidigare pittoreska men 
aningen slitna anläggningen 
på Skarsjövägen rustas upp 
för fullt och är snart lika 
elitmässig som föreningens 
representationslag. Konst-
gräsplanen kom till för ett 
par år sedan och nu pågår 
som bäst byggnationen av ett 
nytt klubbhus.

– Man gör verkligen en 

satsning på alla plan och 
det är roligt att få vara med 
om den, säger ”Gabbe” som 
försöker sätta fingret på den 
omtalade LSK-andan.

– Det finns ett antal nyck-
elpersoner i klubben som 
varit med länge och som 
arbetar hårt för att få det 
att fungera. Bosse Fager-
berg är en sådan. Senast jag 
såg honom här satt han på 
gräsklipparen. Sedan har 
vi naturligtvis ”Wålemar-
karna”. Bo är tränare, men 
hans pappa Bror och brorsan 
Jörgen syns också på Starke 
Arvid titt som tätt, säger 
”Gabbe” och fortsätter:

– Supportrarna är också 
hängivna och det finns ett 

otroligt engagemang bland 
de människor som bor i 
Ljungskile. Hela orten sluter 
upp när det vankas match.

Sex fullträffar och ett antal 
assists är facit för Gabriel 
Altemark-Vanneryr så här 
långt i serien. Ljungskile har 
alltjämt häng på topplagen, 
men har slarvat bort en del 
onödiga poäng på sistone.

– Det är synd att vi gjort 
bort oss i viktiga lägen. 
Bland annat så tappade vi en 
tvåmålsledning mot Öster, 
släppte in mål mot Syrianska 
i den 92:a minuten och så 
vidare. Givetvis blir det svårt 
att nå de översta platserna i 
tabellen, men ingenting är 
omöjligt. Alla kan slå alla och 
det gäller att kämpa för varje 
poäng, säger ”Gabbe” som 
tror att IFK Norrköping, 
GIF Sundsvall och ÖIS blir 
de främsta utmanarna om en 
allsvensk biljett.

Vad har flytten till 
Ljungskile inneburit för 
dig som spelare?

– Jag tycker att jag har 
blivit starkare rent fysiskt 
och mer anpassningsbar i 
mitt spel. Jag kan lika gärna 
agera target player som djup-
ledsspelare.

Vad behöver du för-
bättra för att vara mogen 

för Allsvenskan?
– Det är nog det mesta, 

men vi har mött allsvenska 
lag i Svenska Cupen och 
faktum är att det inte skiljer 
så hemskt mycket. Vi är nog 
många spelare som är redo 
att ta steget och personligen 
handlar det bara om att fort-
sätta träna och att utvecklas.

Ditt omdöme av tränar-
duon, Bo Wålemark och 
Örjan Glans?

– De arbetar bra tillsam-
mans och kompletterar var-
andra på ett utmärkt sätt. 
Örjan läser våra motståndare 
och hur de ska spela medan 
”Bosse” är expert på detaljer 

i spelet. De ligger på mig och 
jag får höra de gånger som 
jag slarvar med bollmottag-
ningen. Det är bara positivt 
och det gör mig bättre som 
fotbollsspelare.

Fart och fläkt
Om det är fart och fläkt som 
präglar Gabriel Altemark-
Vanneryr på fotbollsplanen 
så är det precis likadant vid 
sidan om densamma. För-
utom fotboll sex dagar i 
veckan hinner han med en 
75-procentig anställning 
vid polishuset i Göteborg. 
Lägg därtill att han och 
flickvännen har Varberg som 
bostadsort, så förstår ni att 
tidsschemat blir tajt emel-
lanåt.

– Ibland kan det vara lite 

tufft att få ihop det, men jag 
har en övernattningslägen-
het i Göteborg att ta till när 
det behövs. Polisen är också 
väldigt tillmötesgående med 
mina tider, vilket jag är tack-
sam för. Jag tycker det är 
skönt och dessutom roligt att 
ha ett arbete parallellt med 
fotbollen.

Trots en till synes stres-
sande och emellanåt pres-
sande vardag är det inget 
som tycks bekymra ”Gabbe”. 
Han utstrålar ett härligt lugn 
är dessutom mycket ödmjuk i 
sin framtoning.

– Som liten drömde jag 
om att bli polis och fotbolls-
proffs. Som livet ter sig nu 
känns det helt okej, skrattar 
”Gabbe”.

Drömmen om Allsvens-
kan lever också vidare för 
LSK:s nye måltjuv. 
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5 SNABBA
Starke Arvid – Gamla Ullevi
Vår – Höst
Premier Leauge – La Liga
GP – Bohuslänningen
Totti – Klose

GABRIEL ALTEMARK-VANNERYR
Född: 20 augusti 1985.
Längd: 188 cm.
Vikt: 84 kg.
Tidigare klubbar: Partille IF, Björn-
dammens BK, Älvängens IK, Ytterby 
IS, Ahlafors IF, Jonsereds IF, Täby IS, 
Ljungskile SK.
Äter helst: Grillat.
Ser på tv: Det blir inte så mycket tv-

tittande, mest jobb och träning. De 
gånger jag sätter mig ser jag gärna 
på film.
Lyssnar på: Allätare.
Favoritlag: Jag har aldrig haft något 
favoritlag förutom den klubb jag 
spelar i. Jag får säga Ljungskile.
Förebild: Henry som han spelade i 
fornstora dagar. 

– Målet är att nå Allsvenskan med Ljungskile

Gabriel Altemark-Vanneryr har visat musklerna på Starke 
Arvid. Sex fullträffar har det blivit hittills den här säsongen.

"Gabbe" stortrivs i Ljungskile SK och drömmer om att få 
spela allsvenskt i den gröna dressen.

Ständigt på språng. Gabriel Altemark-Vanneryr är en löpstark forward som vet hur man ska 
hota en backlinje,

”Gabbe” stortrivs på Starke Arvid”Gabbe” stortrivs på Starke Arvid


