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LILLA EDET. Det blev en 
hemvändare som antog 
utmaningen att bli Edet 
FK:s förste ordförande.

Efter drygt 30 år i de 
småländska skogarna 
är Lars Almén tillbaka 
på den plats där allting 
började.

– Jag är full av entu-
siasm och inspiration 
inför det här uppdraget, 
säger Lars till Aleku-
riren.

Det var arbetssituationen 
som först fick honom att 
lämna Lilla Edet 1979 och 
sedan återvända till hem-
kommunen några decennier 
senare.

– Jag jobbade på Göta Cel-
lulosa när jag fick ett erbju-
dande om att bli personalchef 
på Strålfors. Familjen tog 
därför och flyttade till Ljung-
by, berättar Lars Almén.

När sedan Inlands kar-
tongfabrik erbjöd honom en 
liknande arbetsuppgift förra 
våren bestämde sig Almén för 
att vända hem till rötterna.

– Mycket har hänt under 
de här åren och det känns bra 
att vara tillbaka i Lilla Edet 
igen.

Under sina år i Småland 
har Lars Almén varit fli-
tigt engagerad i föreningsli-
vet. Han var med och starta-
de Ljungby Friidrott och var 
dess förste ordförande 1988-
1995 och som idag 24 år 
senare har vuxit till sig rejält 
och kan ståta med ett knappt 
20-tal SM-medaljer, företrä-
delsevis på ungdoms- och ju-
niorsidan. Senast Lars Almén 
svingade ordförandeklubban 
var i Ljungby IF 2000-2003 

i division 3 och 2.
– Min grabb Jonas spelade 

fotboll i klubben och på den 
vägen var det, berättar Lars.

Nu intar han åter ordfö-
randerollen i en helt nybildad 
förening. Edet FK är frukten 
av en sammanslagning mellan 
Inlands IF och Lilla Edets 
IF. I den sistnämnda klub-
ben var Lars själv aktiv som 
fotbollsspelare, från knatte 
upp till någon match i B-la-
get. Pappa Rune är en legen-
darisk LEIF-are när han som 
spelare och tränare var med 
och förde rödblått från divi-
sion 7 till 4 under 50-talet.

Hur ska ni få äktenska-
pet att fungera, så att det 
inte blir en misslyckad 
fusion?

– Att organisera klub-
ben på ett bra sätt är a och 
o. I samband med årsmötet 
fick vi samman en bra styrel-
se där vi alla tar ansvar och 
känner sin roll. En plusfak-
tor för att vi ska bli lycko-
samma rent sportsligt  är att 
vi kan ha en bred ungdoms-
verksamhet med många en-
gagerade och duktiga ledare. 
När det gäller vårt represen-
tationslag så tycker jag att di-
vision 3 på herr och division 4 
på damsidan är en alldeles yp-
perlig nivå att starta på.

Inte rädd för att sam-
manslagningen ska krack-
elera?

– Nej, jag har inte alls några 
sådana farhågor, alla jag träf-
far vill se framåt. Vi har hit-
tills haft årsmöte och däref-
ter tre styrelsemöten och har 
lagt grunden med ansvarsrol-
ler, så att alla vet vad som ska 
göras så att vi inte går förbi 
varandra. Alla ställer upp hel-

hjärtat!
Vad säger du till dem 

som ändå tycker att Inlands 
IF och Lilla Edets IF borde 
funnits kvar?

– Vi ska möta det argu-
mentet genom att bygga en 
bra klubb, som visar att Edet 
FK var rätt väg att gå. Med 
bra klubb menar jag att vi 
ska öka medlemsantalet och 
att tycka det är trevligt att gå 
på match, öka ungdomsverk-
samheten utan att göra avkall 
på kvalitén och i vår klubb-
vision gå uppåt i seriesyste-
men. Att ha en god kontakt 
med kommunen och sponso-
rer och visa vad vi kan bety-
der väldigt mycket. 

Var i processen befinner 
ni er nu?

– Nu när vi hittat våra an-
svarsroller kommer vi att 
arbeta med mål 2012 och en 
vision för 2015. Delaktighet, 
att man får vara med och på-
verka, är viktigt.

Vad ser du som din vik-
tigaste roll?

– Att leda klubben tillsam-
mans med styrelsen, att följa 
upp de beslut som vi tagit och 
se till att det blir en verklighet 
av det som vi kommit över-
ens om.

Hur är du som ledare?
– Jag gillar ordning och 

reda, är en bra lyssnare och 
tycker mig ha lätt för att ta 
folk.

LILLA EDET. Fågel, fisk 
eller mittemellan?

Frågan är vad vi 
hittar Edet FK när 
säsongen är över.

– Hittills har det sett 
riktigt bra ut och vi är 
rejält på gång, låter 
tränaren Torben Chris-
tiansen hälsa konkur-
renterna i division 3 Nv 
Götaland.

Det är drag kring fotbollen i 
Lilla Edet. Sammanslagningen 
av Lilla Edets IF och Inlands 
IF har resulterat i en ny fören-
ing: Edet FK.

– Intresset är stort och det 
pratas verkligen fotboll i byn, 
intygar Torben Christiansen 
som blir historisk som klub-
bens förste tränare.

I helgen körde Edet FK 
över IF Warta med klara 7-3 
på bortaplan, trots att gäster-
na låg under med 2-0 efter 20 
minuter.

– Förut hade Edet förlo-
rat en sådan match med 5-0, 
nu såg istället gubbarna till 
att knyta näven och vända på 
tillställningen. Vi körde över 
dem i andra halvlek, förklarar 
Christiansen.

Är det ett anfallsglatt Edet 
FK vi kommer att få se i år?

– Får vi spelet att stämma 
kan det bli riktigt roligt att titta 
på oss. Vi ska ha med mycket 
folk i anfallen. Passningsspe-
let har sett bra ut på konst-
gräset och förhoppningsvis 
kan vi ta med oss det när vi 

går ut på vanligt 
gräs. Vi har gjort 
många bra match-
er under försä-
songen, bland 
annat mot Yt-
terby, Sävedalen 
och GAIS, berät-
tar Torben som 
kommer att for-
mera sin uppställ-
ning enligt syste-
met 4-1-3-2.

Marcus 
Olsson har 
hittat målfor-
men och svarade 
för två fullträffar 
i helgen. Enligt 
tränare Christi-
ansen kan ”Olle” 
göra 20 mål i år 
om det vill sig väl.

– Det bestäm-
mer han själv. 
Han har uppback-
ningen och vi vet att Marcus 
har potentialen som krävs.

Vem som tar platsen bred-
vid Olsson i anfallet återstår 
att se. Martin Erlandsson 
och Jonathan Gustavsson är 
de två hetaste kandidaterna.

Vem av de nya spelarna 
bör publiken hålla ett extra 
öga på?

– Niklas Fredriksson från 
Upphärad. Det är en boll- och 
passningsskicklig spelare som 
huserar på mittfältet.

Vilka utmålar du som 
guldfavoriter?

– Skoftebyn blir farliga med 
den trupp som de har lyck-

ats skrapa ihop. Stenungsund 
storsatsar och sedan vet jag inte 
riktigt hur bra Kållereds SK är.

Var slutar Edet FK?
– Vi blir inte sämre än 

2011 i alla fall. Vi åker på trä-
ningsläger till Fredrikshamn 
till helgen och då ska vi sätta 
upp gruppens gemensamma 
målsättning, avslutar Torben 
Christiansen.

FOTNOT. Edet FK börjar seriespe-
let borta mot GFF lördagen den 14 
april. Hemmapremiären äger rum 
på Ekaråsen efterföljande lördag 
mot IFK Åmål.

JONAS ANDERSSON

Edet FK är på gångEdet FK är på gång

Marcus Olsson hittade nätet två gånger 
om i Edets 7-3-vinst borta mot Warta 
i helgen. Får ”Olle” målskyttet att 
stämma kan Edet FK bli att räkna med.
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Almén har återvänt till hembygden
– Ska svinga klubban i nybildade Edet FK

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Historisk. Lars Almén ut-
nämndes nyligen till Edet 
FK:s förste ordförande.  

LARS ALMÉN
Bor: Lilla Edet.
Familj: Fru Seija och tre vuxna 
barn, fyra barnbarn.
Arbete: Personalchef.
Intressen: Familj, vänner och 
idrott, sommarstugan vid polcir-
keln i finska Lappland, vara i natu-
ren och inte minst att hålla krop-
pen i trim.
Favoritlag: Blåvitt.
Äter helst: Stekt makrill, kokt 
potatis, spenat och lingongrädde.

STYRELSEN
Ordförande: Lars Almén.
Kassör: Lena Hellersjö.
Sekreterare: Håkan Olsson.
Ansvarig herr: Jonas Erlandsson.
Ansvarig dam: Anders Johansson.
Ansvarig ungdom: Jan Stenfeldt.
Ansvarig Ekaråsen/sponsring: 
Jan Erlandsson.
Ansvarig Strömsvallen/mate-
rial: Bengt-Lennart Mellqvist.
Ansvarig projekt/match: Klas 
Arvidsson.


