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MÅNDAGAR JENNYLUNDS IDROTTSPLATS:

Kl 17.30-18.45 ålder 5-9 år (födda 2007-2003)

Kl 18.45-20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 - tidigare)

ONSDAGAR BOHUSHALLEN:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 – tidigare)

Bohus IF Friidrott 
träningstider Fr o m 7 maj:

www.bohusfriidrott.se

GÖTEBORG. Ständigt på 
språng och med mobi-
len ringandes mest hela 
tiden.

Som koordinator 
för Sveriges mesta 
mästare i fotboll, IFK 
Göteborg, och basist i 
No Tjafs finns det inte 
mycket ledig tid för 
Gustav Hessfelt.

– Jag klagar inte utan 
känner mig privilegie-
rad. Jag får syssla med 
det jag tycker bäst 
om i livet – fotboll och 
musik, säger huvudper-
sonen själv.

Nästa onsdag, den 16 maj, 
står Gustav Hessfelt på 
scenen i Furulundsparken 
för att tillsammans med 
övriga bandmedlemmar i No 
Tjafs spela på Ahlafors IF:s 
traditionella Gökottedans.

– Det brukar bli en massa 
folk och ett jäkla ös. Det är 
roligt att få spela på hem-
maplan, förklarar Gustav 
Hessfelt.

Gustav har själv sina 
rötter i Alafors och inledde 
sin fotbollskarriär på Sjö-
vallen. Han vaktade målet 
i AIF:s duktiga 70-lag som 
bland annat spelade i junio-
rallsvenskan. Efter sin aktiva 
tid påbörjade Gustav en 
karriär som ledare vilket så 
småningom förde honom till 
IFK Göteborg.

– Jag började som ung-
domstränare i Blåvitt 1996, 
berättar Gustav som är hel-
tidsanställd koordinator i 
klubben sedan fyra år till-
baka.

– Det var egentligen en 
slump att det blev så. Jag 
hade precis slutat en tjänst 
på Bingolotto när sportche-

fen Håkan Mild hade en idé 
om ett jobb. Ungefär hälften 
av de tankarna har förverkli-
gats sedan har anställningen 
resulterat i många andra 
administrativa uppgifter, 
säger Gustav som bland 
annat ansvarar för IT och 
telefoni på Kamratgården 
samt dokumentation av varje 
träning som A-truppen gör.

– Håkan säger: Hoppa! 
Då svarar jag: Hur högt? Vi 
har ett bra samarbete och det 
gäller hela tiden att se möj-
ligheter. Jag har alltid IFK 
Göteborgs bästa för ögonen.

När Alekuriren kommer 
på besök till Blåvitt nybygga 
residens i Delsjöområdet 
har Mikael Stahre och hans 
mannar nyligen avslutat sin 
träning och spelarna avnjuter 
en lunch med kött och gra-
täng. Maten får dock vänta 
för Gustav, som först får 
ordna med en tid på däck-
verkstaden för Tobias Sana 
som fått punktering. Däref-
ter tar han med sig Tobias 
Hysén till sitt arbetsrum där 
IFK-anfallaren får svara på 
frågor från olika medier.

– Mitt arbete består i att 
avlasta spelarna inom olika 
områden, så att de fullt ut 
kan koncentrera sig på att 
träna och spela fotboll. Det 
kan handla om kontakter 
med försäkringsbolag, ordna 
med bostad, dagisplatser och 
liknande. Gubbarna frågar 
mig om allt och jag försöker 
fixa det så smidigt det bara 
går. Evenemang och inter-
vjuer med spelarna är det jag 
som styr upp. Jag är också 
noga med uppföljningen, så 
att jag vet att kunden blivit 
nöjd och att det fungerade 
bra även för spelaren.

Sent omsider blir det 
lunch även för Gustav, men 

under måltidens gång hinner 
telefonen ringa åtminstone 
en handfull gånger.

– Jag har överlägset mest 
samtalstid i det här huset. Jag 
försöker alltid att svara i tele-
fonen, såvida jag inte sitter i 
möte.

Rädd för att bli utbränd är 
han emellertid inte, trots att 
det har blivit minimalt med 
semesterdagar de senaste 
åren med anledning av först 
planering och sedermera 
inflyttning i nya Kamratgår-
den.

– Jag upplever en positiv 
stress. Jag får vara verksam i 
den klubb jag älskar och jag 
jobbar tillsammans med en 
samling härliga människor.

Gustav Hessfelt har fått 
en nära relation till många av 
Blåvitts spelare, sådana som 
lirar idag men även flyktade 
änglar.

– Nicklas Bärkroth, mål-
vakten Kim Christiansen, 
Ragnar Sigurdsson, Sebas-
tian Eriksson och Pontus 
Wernbloom har jag kon-
tinuerlig kontakt med. När 
Adam Johansson flyttade 
till USA var jag involverad i 
det. Där har vi som förening 
ett ansvar, säger Gustav som 
i dagens trupp känner lite 
extra för Robin Söder.

– Jag blev som en extra-
pappa för honom när han 
kom hit från Stenungsund. 
Det är en fin kille.

Beskriv nya Kamratgår-
den med tre ord?

– Familjärt, funktionellt 
och min arbetsplats.

Vad har du att säga 
om nye tränaren, Mikael 
Stahre?

– Det är en otroligt sym-
patisk människa med glimten 
i ögat. Han har en otrolig 
energi och passion för det 
han gör. Mikael har en sju-
helvetes glöd och är profes-
sionell.

Vad säger din sambo om 
din passion för fotboll i all-
mänhet och IFK Göteborg 
i synnerhet?

– När vi träffades var hon 
inte intresserad av fotboll. 
Nu jobbar hon i Blåvittsho-
pen när det är matcher och 
är kompis med de flesta spe-
larna i truppen.

Innan vi tar farväl från 
Gustav Hessfelt och Kam-
ratgården hinner telefo-
nen ringa ytterligare några 
gånger och fler sysslor väntar 
IFK Göteborgs koordinator. 

– Jag fixar det, säger 
Gustav.

Det är sådan han är – en 
kamrat som alltid ställer upp.

– Äh, för mig handlar det 
om att göra saker och ting 
med hjärtat. Annars funkar 
det inte.

Nästa onsdagskväll får 
Blåvitt stå tillbaka, om än 
bara för några timmar. Då är 

det fullt fokus som gäller på 
No Tjafs och att underhålla 
publiken i Furulundsparken.

– Fotboll och musik är livet för Gustav

PÅ KAMRATGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alaforssonen Gustav Hessfelt har fått Kamratgården i Del-
sjöområdet som sitt andra hem. Som heltidsanställd koor-
dinator i IFK Göteborg blir det arbete betydligt mer än 40 
timmar i veckan.

GUSTAV HESSFELT
Ålder: 42.
Arbete: Koordinator i IFK Göteborg.
Bor: I Kungälv, men ska flytta till ett 
nyköpt hus i Diseröd.
Familj: Sambon Alexandra och en 
dotter från ett tidigare förhållande.
Favoritlag vid sidan av Blåvitt: 
Manchester United.
Alla tiders ärkeängel enligt dig: 

Glenn Strömberg.
Världens bästa fotbollsspelare: 
Messi.
Vad gör du helst en ledig dag: 
Spelar kort med polarna eller tittar 
på trav med farsan. Vi är delägare i 
två travhästar; Nettan Palema och 
Klasse.

Kul på jobbet! Gustav Hessfelt 
har roligt ihop med IFK Göte-
borgs och landslagets anfalla-
re Tobias Hysén.

En kamrat som alltid ställer uppEn kamrat som alltid ställer upp
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22


