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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Ständigt i fotbollens tjänst
Det mesta i Gerhard Sagers liv kretsar kring fotboll.

Gerhard var med och spelade den första pojklagsmatchen i Skepplanda BTK:s regi 1958.
Forsvallen blev Gerhards andra hem under en lång följd av år, men nu är det andra arenor 

som gäller för SBTK:s tidigare ordförande.

Hur föddes intresset för fot-
boll?

– Som sexåring när vi bodde i 
Lödöse. Eftersom prästgården 
hade en stor trädgård blev det 
att jag och mina äldre bröder 
spelade en hel del matcher. När 
jag var åtta år flyttade vi från 
Lödöse till Skepplanda. Jag 
var med och spelade den första 
pojklagsmatchen i SBTK:s 
regi 1958. Det var en kylslagen 
aprildag borta i Lerum.
Hur mycket tid ägnar du 
fotbollen under en normal 
vecka?

– Minst en timme varje dag. 
Ibland åker jag bort och då är 
det naturligtvis mer tid som 
krävs. Jag jobbar bara 70 pro-
cent på Ale gymnasium för att 
jag ska hinna med mina upp-
drag inom fotbollen.
Vad innebär uppdraget inom 
Svenska Fotbollförbundet?

– Jag är ordförande i tävlings-
kommittén vars huvudsakliga 
arbete går ut på att fatta beslut 

och genoföra allt som har med 
serie- och cupspel att göra. 
Sedan 1996 tjänstgör jag också 
som matchdelegat i Allsvens-
kan och Superettan. 
Vem vill du se som nästa 
förbundsbas efter avgående 
Lars-Åke Lagrell?

– Götalandsdistrikten kommer 
att lansera Karl-Erik Nils-
son, vilket jag tycker är ett bra 
namn. 
Vilka åtgärder krävs för att 
förbättra kvalitén på All-
svenskan och återta greppet 
om publiken?

– Först och främst måste vi 
komma till rätta med huligan-
problematiken. När vi ser till 
kvalitén och jämför oss med 
andra länder av vår storlek 
så är Allsvenskan ingen kata-
strof. Den korta säsongen är 
ett problem, men i år kommer 
i alla fall Allsvenskan att spelas 
under hela sommaren. Det är 
bra. Sedan tror jag på receptet 
att utveckla talanger och för-

söka behålla dem så länge det 
är möjligt.
Vilket är ditt största minne 
så här långt i fotbollens 
tjänst?

– När jag hade ett UEFA-upp-
drag i Lissabon och fick sitta 
bredvid Eusébio. Jag minns 
även när jag var i Glasgow och 
hamnade jämte Bobby Charl-
ton. 
Vilken är den finaste fot-
bollsarenan i Västergötland?

– Forsvallen ligger bra till. 
Ekaråsen i Lilla Edet ligger 
vackert, men de borde snygga 
upp läktaren och löparbanorna. 
Förr hände det att jag åkte till 
Lenavallen i Östadkulle på sön-
dagsförmiddagarna för att få 
uppleva fotboll på landsbygden.
Om det inte blivit fotboll som 
hobby, vad hade du gjort då?

– Någon annan idrott kanske, 
eller så hade jag fördjupat mig 
ännu mer i språk.

JONAS ANDERSSON
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Namn: Gerhard Sager.
Ålder: 64.
Arbete: Språklärare på Ale 
gymnasium.
Bor: Skepplanda.
Intressen: Fotboll, språk och 
litteratur.
Stjärntecken: Stenbock.
Aktuell: Är ordförande i 
Västergötlands Fotbollför-
bund, ordförande i Svenska 
Fotbollförbundets tävlings-
kommitté, matchdelegat och 
även UEFA-delegat.


