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KUNGÄLV. Ahlafors IF 
har gjort klart med 
ny tränare för nästa 
säsong.

Meriterade Lars-Gun-
nar Hermansson, 50, 
tar över division tre 
klubben.

– Trots alla tränar-
uppdrag blir det första 
gången i Ale kommun, 
men det är också lite 
nostalgiskt eftersom 
min moderklubb som 
spelare är Bohus IF, 
säger han.

Ahlafors IF är att gratulera. 
Nu är det upp till bevis för 
den gulsvarta spelartruppen. 
Med Lars-Gunnar Her-
mansson vid rodret saknas 
varken kunskap eller rutin, 
än mindre meriter.

– Jag pratade med flera 

klubbar, men Ahlafors 
utmärkte sig med en tydlig 
vilja och ambition. De hade 
scoutat mig väl, kände till 
min fotbollsfilosofi och 
mitt ledarskap. Det är alltid 
en trygghet att komma till 
någon som vet vad de vill ha. 
De har en sund idé och sats-
ningen i Ale med ett gemen-
samt juniorlag (NSK, NIK, 
AIF) känns väldigt spän-
nande, säger Lars-Gunnar 
Hermansson när vi träffas i 
Mimers Hus i Kungälv där 
han är rektor.

Målvakt
Som spelare var han målvakt 
och A-lagsdebuten skedde i 
Bohus IF i division fyra som 
14-åring. Oddevold och BK 
Häcken i näst högsta serien 
blev övriga klubbadresser 
som aktiv innan han varvade 

ner i IK Zenith som spelande 
hjälptränare till kompisen 
Janne Nordström.

– Jag kunde samtidigt 
skaffa mig dåtidens elitträ-
narutbildning och tog sedan 
över ansvaret för Zenith som 
jag förde upp i trean, berättar 
Lars-Gunnar.

En utmaning
Nästa uppdrag var en utma-
ning. IK Kongahällas styrel-
sen hade bestämt sig för att 
på fem år ta sig från trean till 
division ett.

– Sista året tog vi klivet 
upp och det rankar jag väl 
fortfarande som ett av de 
största ögonblicken, säger 
han och hyllar samtidigt ex-
gaisaren Mikael Roberts-
son som var ett av lagets 
ankare.

Framgångar föder fram-
gångar. IK Kongahälla 
byttes mot Panos Ljungskile 
i Superettan, där han först 
assisterade Janne Jönsson för 
att sedan ta över själv i två 
säsonger. Nästa adress blev 
Gunnilse som hade bestämt 
sig för att lämna division två 
och på sikt ta sig upp i Supe-
rettan. Det höll på att lyckas, 
men det fanns fler som ville 
samma sak, bland annat Gais 

och just nämnda Ljungskile 
konkurrerade då.

– De hade lite större 
resurser och drog det längsta 
strået i den kampen, minns 
Lars-Gunnar.

En aleprofil
Han kan rabbla etablerade 
fotbollsprofiler som han har 
haft förmånen att träna inte 
minst under åren i Ljung-
skile. Första namnet som 
kommer upp är en aleprofil.

– Stefan Berndtsson 
hade en fantastisk poten-
tial och när han var skade-
fri visade han det också. En 
klokare spelare är svårt att 
hitta. Hade han haft bättre 
flyt med kroppen hade han 
kunnat gå hur långt som 
helst. En annan spelare är 
Mikael Robertsson, han hade 
en unik blick för spelet.

När Lars-Gunnar avslu-

tade sin tränarutbildning 
hette hans handledare Lars 
Lagerbäck och det har präg-
lat hans fotbollsfilosofi. 

– Ja, den innehåller inget 
revolutionerande, men det 
är ett elittänk som gäller. Jag 
bygger bakifrån, ett stabilt 
försvar med en bra målvakt är 
grunden. Där måste vi hitta 
rätt och jag har förstått att 
det har varit Ahlafors styrka 
så det ser jag fram emot. Det 
är 4-4-2 som gäller, men 
vi ska självklart ha ett antal 
alternativ om motståndet 
eller matchbilden kräver det.

Roy Hodgson
En annan person som har 
påverkat honom mycket är 
tränarlegenden, Roy Hodg-
son, som gjorde ett gästspel i 
IK Oddevold 1982 då Lars-
Gunnar Hermansson vak-
tade målet.

– Han var så oerhört pro-
fessionell och få har lärt mig 
så mycket som Roy, säger 
AIF:s nykontrakterade trä-
nare.

”Delaktighet” är ett ord 
som Lars-Gunnar Hermans-
son återkommer till flera 
gånger under intervjun.

– Jag samtalar mycket med 
spelarna, både i grupp och i 
enskilda utvecklingssam-
tal. Idag måste man jobba 
mycket mer med indivi-
derna. En 20-åring måste bli 
sedd och få uppmärksamhet.

Lars-Gunnar Hermans-
son tillträder sitt nya tränar-
uppdrag 1 januari.
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En meriterad tränarprofil tar över
– Lars-Gunnar Hermansson ny tränare i AIF

Lars-Gunnar Hermansson är från och med 1 januari ny tränare för Ahlafors IF. Som spela-
re hade han Roy Hodgson som tränare och under tränarutbildningen hette handledaren Lars 
Lagerbäck.

HÅLANDA. Nu är det 
definitivt klart.

Gunilla Wallengren 
har säkrat en plats till 
nästa års VM i Nya 
Zeeland.

– Det känns skönt 
att ha fått ett besked 
från förbundet, säger 
Gunilla till lokaltid-
ningen.

Hon fick det besked hon 
hade trott och hoppats på. I 
samband med förra helgens 
landslagsläger i Karlstad pas-
sade förbundskaptenen på att 
meddela Gunilla Wallengren 
att hon är en av sju deltagare 
som kvalificerat sig till VM i 

Nya Zeeland.
– Nu vet jag vad jag har att 

se fram emot och får lägga 
upp träningen därefter, kon-
staterar Gunilla.

Förutom träning på hem-
maplan blir det en veckas 
läger på Teneriffa, 7-14 
december. Mästerskapet i 
Nya Zeeland pågår under 
perioden 22-30 januari, men 
Gunilla Wallengren ger sig 
iväg redan den 9 januari.

– Just nu känns allting 
kanon och fokuseringen på 
VM har redan startat, avslu-
tar Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Gunilla Wallengren VM-klar

Gunilla Wallengren har blivit 
uttagen till VM som avgörs 
i Nya Zeeland i slutet av ja-
nuari.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

LARS-GUNNAR HERMANSSON
Ålder: 50
Bor: Kungälv
Utbildning: Svenska- och religions-
lärare.
Yrke: Rektor på Mimers Hus i Kung-
älv för El, Fordon och Bygg.
Moderklubb: Bohus IF.

Klubbar som tränare: Zenith, IK 
Kongahälla, Panos Ljungskile, Gun-
nilse, Velebit, Vallens IF, IK Konga-
hälla.
Klubbar hjärtat brinner för: ”Odde-
vold, Häcken och Liverpool eftersom 
Roy Hodgson tränar dem”.


