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NÖDINGE. På lördag är 
det dags igen.

För fjärde året i rad 
arrangeras Janne 
Heros Pokal i Alehallen.

Ett 80-tal gamla 
Nol IK-spelare drabbar 
samman i en nostalgisk 
fotbollsturnering där 
umgänge och skratt är 
mer värt än mål och 
poäng.

Alldeles på egen hand har 
Marcus Lager lyckats skapa 
ett fotbollsjippo där nostalgi, 
stjärnglans och underhåll-

ning utgör hörnstenarna.
– Grundtanken när jag 

drog igång detta 2007 var 
glasklar. Detta skulle vara en 
cup för enbart gamla spelare 
som har fostrats i Nol IK 
eller spelat där under en kor-
tare tid. Att träffas en gång 
om året, umgås och spela 
lite fotboll tillsammans, är 
huvudsyftet. Tanken var att 
skapa en slags årlig återträff, 
förklarar Marcus Lager.

Ingen kan påstå annat än 
att Marcus lyckats med sina 
intentioner. I fjol slogs del-
tagar- och publikrekord när 
Janne Heros Pokal avgjordes 

för tredje året i rad.
– Det var en fantastisk dag 

på alla sätt. Vi noterade sju 
lag för första gången och fler 
lär det inte bli så länge jag 
sitter vid rodret. Det är all-
deles lagom, säger Lager.

Inte blev fjolårets lördag 
sämre av att Marcus Lager 
själv fick ta emot segerpo-
kalen ur händerna på den 
gamle landslagshjälten, Ralf 
Edström.

– Det var häftigt, säger 
Marcus som utgör en av kug-
garna i Heros Pojkar.

Utöver Edström har även 
Glenn Hysén och Thomas 

Ravelli agerat prisutdelare 
i Alehallen, i samband med 
Janne Heros Pokal. Vem 
som blir årets stjärngäst vill 
Marcus Lager inte avslöja.

– Den här personen ställer 
vanligtvis inte upp på sådana 
här typer av arrangemang, 
varför man känner sig extra 
stolt. Hans meritlista går san-
nerligen inte av för hackor, så 
det är stort att han tackat ja, 
avslutar Marcus Lager och 
ler hemlighetsfullt.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Lilla Edets 
IF har klart med ny 
tränare.

Det blir Daniel Len-
nartsson, som i år 
förde Wargöns IK upp i 
division 4, som tar över 
huvudansvaret efter 
Christian Fredriksson.

– Det var en lockande 
utmaning att få kliva 
upp ett snäpp i serie-
systemet, säger Len-
nartsson till Alekuriren.

Daniel Lennartsson, 34, 
tvingades ge upp sin aktiva 
karriär i tidig ålder. Moder-
klubben är IFK Trollhät-
tan, som senare följdes av 
spel i Trollhättans BoIS och 
Trollhättans IF. TIF som då 
spelade i division 2, vilket var 
snäppet under Superettan.

– Jag var faktiskt med 
under första halvåret i FC 
Trollhättan, men drabbades 
av två meniskoperationer 
och lämnade truppen efter 
ett halvår. När jag återvände 
till Trollhättans BoIS fick jag 
göra min andra korsbrandso-
peration. Det blev några 
säsonger som halvskadad 
under åren 2004-07, berättar 
Daniel.

Efter att ha verkat som 
assisterande tränare i TBIS 
förhörde sig Wargöns IK om 
hans tjänster i januari 2008. 
De stod utan tränare när för-
säsongen skulle sparka igång.

– Det var en chansning, 
som jag inte har behövt 
ångra. Det blev tre bra år i 
WIK.

Daniel Lennartsson 
krönte sin sejour på Hal-
levi med att leda laget till en 
överlägsen serieseger i divi-
sion 5 Västergötland Västra.

Fanns det inga tankar på 
att bli kvar i klubben?

– Jo, självklart! Jag blev 
erbjuden en förlängning 
och det tilltalade mig också, 
det kan jag inte sticka under 
stolen med. Tajmingen att 
som tränare få ta klivet upp 

i division 3 var dock rätt. Det 
dök upp ett ledigt jobb i en 
klubb som har etablerat sig 
på den nivån och det finns 
en oerhörd potential i laget, 
säger Lennartsson och fort-
sätter:

– Geografiskt var det 
också rätt. Eftersom jag bor 
i Trollhättan blir resorna inte 
längre än vad jag har haft till 
Wargön. Det känns kanon!

Vilken typ av fotboll 
förespråkar du?

– Jag vill spela ett snabbt 
passningsspel, givetvis med 
variation när så krävs. Jag vill 
att spelarna ska vara trygga 
med bollen.

Vad känner du till om 
LEIF:s mannar?

– Det jag har sett av Lilla 
Edet, så måste jag säga att jag 
gillar karaktären på spelarna. 
Försvarsmässigt är man 
väldigt starka. Min uppgift 
blir i första hand att försöka 
utveckla anfallsspelet.

Det kanske är för tidigt 
att prata om målsättning 
för säsongen 2011, men 
hur går dina tankegångar?

– LEIF slutade fyra i år 
och det finns ingen anled-
ning att sikta på en lägre pla-
cering nästa säsong.

Daniel Lennartsson 
blir ny LEIF-tränare
– Wargöns guldmakare tar 
plats på Ekaråsen

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daniel Lennartsson, är ny 
tränare för Lilla Edets fot-
bollsherrar i division 3.

Janne Heros Pokal för fjärde året
– Arrangemanget har blivit en publikfest

För fjärde året i rad arrangeras nu på lördag Janne Heros 
Pokal i Alehallen, Nödinge. I fjol fick cupgeneralen själv, 
Marcus Lager, ta emot segerpokalen av Ralf Edström.
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SKEPPLANDA. I en av 
Sveriges mest fram-
gångsrika sportskyt-
teföreningar pågår en 
generationsväxling.

Det betyder däremot 
inte att triumferna ute-
blir.

Rickard Andersson, 
Johan Johansson och 
Mikael Staaf sköt i 
slutet av sommaren 
hem ännu ett SM-guld i 
Olympisk Trap.
Eje Carlsson och Thomas 
Panzare har mer eller mindre 
avrundat sina framgångs-

rika karriärer hos Skepplanda 
Sportskyttar. Då kliver nästa 
generation fram. Johan Johans-
son, 21, och Rickard Anders-
son, 19. Tillsammans med sin 
tränare under ungdomsåren, 
Mikael Staaf, 38, deltog de i 
SM som avgjordes i Uppsala. 
Det blev en dramatisk kamp, 
där Skepplanda likt David mot 
Goliat utmanade storfavori-
terna från Hisingen.

– Det är alltid roligt att slå 
ur underläge. Vi hade inga för-
väntningar och kunde skjuta 
utan press. Vi vann helt otippat. 
Jag skulle tro att Hisingen hade 
problem med nerverna, säger 
Johan.

Två tredjedelar av laget är 
med andra ord 20 år, vilket gör 
dem till ett av de yngsta någon-
sin som vinner SM.

– Jag höjer medelåldern, 
men faktum är att jag inte hade 
tävlingsskjutit på tre år. Dess-
utom har vi aldrig skjutit ihop 
tidigare, flikar Mikael Staaf in.

Nu lär han få fortsätta skjuta 
med sina adepter ett tag till.

– Det saknas en kille på den 
här nivån. Rickard och Johan 
har kommit väldigt långt, 
menar Staaf.

Individuellt gick det också 
bra. Johan slutade trea och 
Rickard femma.

Nu väntar en välbehövlig 
vila efter att ha lossat av när-
mare 10 000 skott.

– Det känns ganska skönt. 
Man blir ganska låst till skyttet 
under säsongen, säger Johan.

Talangerna är båda två pro-
dukter av en medveten ung-
domssatsning som Skepplanda 
sportskyttar gjorde för drygt 
åtta år sedan.

– Det sägs att man är som 
bäst runt 30 eller efter cirka 
15 års skjutning, så vi har en 
bit kvar, berättar Rikard och 
menar att det finns flera likhe-
ter mellan skytte och golf.

– Du måste lära dig 
”svingen”, att göra samma rutin 
med geväret varje gång. Det 
handlar om precision.

Nästa mål är att få medverka 
i en världscuptävling, därige-
nom finns det sedan möjlighet 
att kvalificera sig för ett lands-
lagsuppdrag och ett eventuellt 
os.

– Det är självklart en dröm, 
men en sak i sänder, säger 
Johan.

Säsongen avslutades i Dan-
mark med en nordisk ranking-
final. Johan hävdar att han sköt 
bort sig, men slutade ändå på en 
finfin femteplats. Rickard blev 
trea i juniorklassen.

Lerduveskytte är en dyr 
sport att ägna sig åt och killarna 
menar att det inte är möjligt 
om inte föräldrarna ställer upp. 
Ett skott kostar cirka 2 kronor. 
Skjuter du 10 000 skott på ett år 
så blir det en del pengar. Dess-
utom är resorna kostsamma.

– Vi ska inte klaga, vi bor 
hemma och har jobb, konstate-
rar de båda.

Det är ju också ett gångbart 
alternativ.

Svenska mästare i Olympisk Trap
– Lyckad generationsväxling hos Skepplanda sportskyttar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Svenska mästare i Olympisk Trap. Från vänster: Mikael Staaf, Johan Johansson och Rickard Andersson.

LERDUVESKYTTE
Lerduveskytte är en sportskyttegren 
för hagelgevär mot små rörliga 
föremål, lerduvor, som kastats ut av 
en maskin.
Lerduvan har en diameter på 110 mm 
och är 25 mm hög och har en form 
som påminner om en liten frisbee. 
Den är tillverkad av en blandning av 
asfalttjära och krita och splittras lätt 
när den träffas. Oftast är den målad 
i en väl synlig färg, till exempel 
orange.

En hagelpatron får vid lerduveskytte 
innehålla högst 28 gram hagel.
Tekniskt handlar lerduveskytte om 
att göra en koordinerad kroppsrö-
relse, en ”sving”, och få en mjuk 
anläggning av hagelgeväret samt 
sedan söka upp det rörliga målet, 
lerduvan. Skytten begär fram duvan 
som, beroende på gren, slungas ut 
med olika hastighet och i olika vink-
lar från kastmaskinen.
Lerduveskytte är en olympisk gren.


