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Fotbollssäsongen -20 kommer att 
bli en säsong vi sent kommer att 
glömma med tanke på alla kon-
sekvenser Coronapandemin har 
orsakat för så många och på så 
många olika sätt.

Att vi nu snart har spelat samtliga 
hemmamatcher utan publik känns 
nästan overkligt, något som har 
påverkat vår och så många andra 
föreningars verksamheter i mycket 
stor utsträckning. Vi vet att vi inte 
kan påverka detta faktum på något 
sätt utan får nu i säsongsavslut-
ningen göra vårt yttersta för att 
sportsligt avsluta säsongen på 
bästa sätt i syfte att vi även sä-
songen -21 skall tillhöra Svensk 
Elitfotboll.

Vi hade planerat för ett antal 
publikfester under säsongen med 
välfyllda läktare och god stäm-
ning, planer som efter hand har 
fått reviderats gång på gång och i 
samband med det får vi då istäl-
let glädjas över att välkomna 300 
personer i våra två sista hemma-
matcher mot GIF Sundsvall och 
Västerås SK.

Konkurrensen i Superettan är oer-
hört tuff med många lag som har 
erfarenhet av spel på denna nivå 
under lång period och med några 
få matcher kvar att spela gäller det 
nu att det sportsligt fokuseras på 
rätt saker som gör att vi får med 
oss de poäng som behövs för att 
minst nå kvalplats.

Det har under året varit glädjande 
att följa våra ungdomar i Umeå FC 
Akademis framfart där vårt divi-
sion 2 lag slutade på en hedrande 
6:e placering och blev med det 
bästa Umeålag i den serien. Im-
ponerande och starkt, där vi också 
kan konstatera att det finns en 
hel del duktiga unga spelare som 
inom kort verkligen kommer att 
vilja konkurrera om en plats högre 
upp i seriesystemet.
Tyvärr lyckades inte våra yngsta 
spelare (U-17) behålla platsen 
i landets högsta serie utan här 
handlar det om att ta nya tag med 
sikte om en snar återkomst.

Det känns, för oss, mycket positivt 
att vi under året på olika sätt känt 
stödet från många av Umeås nä-

ringsidkare, alla ideellt arbetande 
funktionärer och övrigt fotbollsin-
tresserade Umeåbor. Utan ert stöd 
skulle det vara en omöjlighet att 
bedriva verksamheten på den nivå 
vi nu gör och vi kommer att göra 
vårt allra yttersta för att bibehålla 
detta under en lång tid framöver.
Stort tack till er alla och vi inom 
Umeå FC ser verkligen fram emot 
ert fortsatta engagemang även un-
der kommande säsong.

Håkan Bäckström
Ordförande Umeå FC
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HELA UMEÅS FC

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

>>Utan ert stöd skulle det vara en omöjlighet att 
bedriva den verksamheten på den nivå vi gör.<<

Ordförande Håkan Bäckström tillsammans med tränare Brian Clarhaut. FOTO: Jan Hofverberg
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Ladda ner Parkster:

Inga extra kostnader

Snabbt, smidigt 
och lätt!
Dags att testa Sveriges 
populäraste parkeringsapp.

090-13 91 16 • Storgatan 7 A, Umeå 
info.umea@johanssonsror.se
Läs mer på: www.johanssonsror.se

Professionella rörarbeten sedan 1952
Allt inom VVS, för privatpersoner & företag!

Nybyggnationer, sprinkler, service & fjärrvärme

VI UTFÖR ALLA TYPER AV RÖRARBETEN – STORA SOM SMÅ
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Om vi börjar med det 
som händer utanför den 
gröna ytan. Umeå FC gick 
egentligen in i en helt ny 
verksamhet i och med 
Superettan-avancemang-
et. Omsättningen nästintill 
dubblerades i och med de 
centrala tv-pengarna och 
kraven på verksamheten 
var en helt annan än den 
varit i Division 1. Men 
istället för att trycka på 
gaspedalen så fick man 
nu istället trycka på brom-
sen för att få läget under 
kontroll.
   - Likt många andra så 
har många av våra planer 
grusats på grund av den 
situation vi lever i. Vi hade 
många aktiviteter på och 
runt våra matcher inpla-
nerade, likaså skulle vi ta 
ytterligare steg utanför 
planen vilket har blivit 
pausad, berättar Persson 
och fortsätter:
   - Vi hade ju såklart vilja 
visa upp för staden vad 
det betyder med ett lag 

i Superettan och vilken 
skillnad vi kan göra, men 
situationen är som den är. 
Det är bara att acceptera.

En stor snackis för alla 
elitlag har varit ekono-
min. Hur ett publik-löst 
år drabbar klubbarna. 
Persson säger att det har 
varit en utmaning även för 
Umeå FC.
   - Året har ju minst sagt 
varit speciellt vilket gjort 
att vi fått revidera vår 
ursprungsbudget kraftigt. 
Vi på kansliet tillsammans 
med styrelsen har haft 
regelbundna träffar och vi 
har ändå sakerna under 
kontroll, men vi är inte 
hemma ännu.

En annan sak som också 
diskuterats vilt är publik-
frågan, hur ser du på den?
   - Vi kan bara prata för 
oss själva, men jag tycker 
att vi bevisar i matchen 
mot GIF Sundsvall att vi 
kan arrangera ett säkert 

arrangemang ur smittsyn-
punkt. Men samtidigt så 
accepterar vi de rekom-
mendationer och bestäm-
melser som kommer. Det 
finns folk som kan det där 
bättre än vi.

Samtidigt som klubbarna 
har slitit för sin existens 
så har stödet från allmän-
heten aldrig varit större 
runt om i Sverige. Något 
som även Umeå FC har 
känt av. Bland annat fick 
klubben in 200 nya med-
lemmar via sin medlems-
kampanj i våras.
   - Stödet har varit helt 
fantastiskt! Från sponso-
rer, medlemmar och sup-
portrar. Jag skulle säga 
att alla har varit väldigt 
förstående i den situatio-
nen vi befinner oss och 
vi kan bara säga ett stort 
tack till alla som bidragit 
under säsongen! Det har 
varit guld värt för oss!

Men Danny Persson är 
inte bara den som styr 
spakarna på kansliet. Han 
är även den som har det 
sista ordet i sporten i sin 
roll som sportchef. Efter 
en inspirerande inledning 

på säsongen så har po-
ängen uteblivit och laget 
placerar sig just nu på en 
nedflyttningsplats, tre po-
äng upp till kvalstrecket.
   - Vi är såklart inte nöjda. 
Men jag skulle ändå vilja 
säga haft en del stolpe ut 
under säsongen hittills. 
Det har varit skador, sjuk-
domar och en del bedöm-
ningssituationer som gått 
emot oss, säger Persson 
och fortsätter:
   - Vi fick skador på både 
(Alexis) Bbakka och (Baj-
ram) Ajeti tidigt in på sä-
songen. Soya (Takahashi) 
skadade sin fot allvarligt 
mot Halmstad och (Aure-
lien) Norest har varit borta 
en längre tid med ljumsk-
problem. Adam Chennoufi 
fick även han ett bakslag i 
sin knä-rehab vilket gjorde 
att det dröjde innan han 
var tillbaka. Alla dom är 
dessutom skador som är 
svårt att tidsbestämma 
vilket har gjort det svårt 
för oss.

Ni valde att ta in två spe-
lare under hösten i Rodin 
Deprem och Jorge Juliá. 
Berätta hur ni tänkte där!
   - I och med att vi hade 

två skadade anfallare val-
de vi att plocka in Rodin. 
Vi kände att vi var tvungen 
att säkra upp den positio-
nen då vi inte visste hur 
Bajram och Bbakka skulle 
svara på rehaben. Bajram 
är nu tillbaka men Bbakka 
störs fortfarande av sin 
knäskada som han ådrog 
sig mot AFC Eskilstuna i 
omgång 3.
   - I Jorge fick vi in en 
bolltrygg mittfältare med 
bra passningsfötter. Vi 
känner att han komplet-
terar de andra mittfältarna 
på ett bra sätt.

Inte nog med alla skador 
så drabbades hela 16 
stycken i och runt laget 
av corona, det under en 
intensiv matchperiod.
   - Sedan drabbades laget 
av corona-utbrottet som 
blev utdraget. Vi var mer 
eller mindre drabbad un-
der tre matcher. Det var en 
väldigt tuff period för oss 
alla, berättar Persson.
   - Men trots allt detta har  
laget knutit näven och vi 
är fortfarande med i racet 
om en Superettan-plats 
för 2021. Det tycker jag är 
oerhört starkt.

Ja, i och med månda-
gens derbyseger mot GIF 
Sundsvall så har man 
skaffat sig ett bra slagläge 
inför de tre avslutande 
matcherna av Superettan.
   - Efter många starka 
insatser på senaste tiden 
har vi nu gett oss ett bra 
utgångsläge inför de åter-
stående tre omgångarna. 
Avslutningen kommer bli 
en nagelbitare och vi hop-
pas såklart på det bästa.
   - Jag tycker att vi 
verkligen har samlat ihop 
oss efter Öster-förlusten 
och stått för tre väldigt 
bra insatser mot GAIS, 
Ljungskile och senast mot 
GIF Sundsvall. Nu laddar 
vi batterierna under det 
mini-uppehåll vi har nu i 
helgen och går sedan all 
in för att fixa Superettan-
kontraktet, avslutar Pers-
son.

MARKUS WIKSTRÖM

2020, ett minst sagt speciellt år både på och 
utanför planen. Det har varit många bollar i 
luften att hantera för Umeå FC:s klubb- och 
sportchef Danny Persson.

>>Stödet har varit helt fantastiskt! Från 
sponsorer, medlemmar och supportrar.<<

Klubb- och sportchefen Danny Persson ser fram emot avslutningen av Superettan. FOTO: Markus Wikström

Många bollar i luften för 
klubb- och sportchefen 
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Allt inom
redovisning

Verksam sedan 1983

Storgatan 38 (Thulehuset) 903 26 Umeå

Tfn 090-12 20 47

Umeå Redovisningsbyrå

Om vi har seger i sikte? 

Självklart, med rätt kompetens inom 
elteknik når vi framgång med våra 
kunder, leverantörer och partners. 

Med hjärna, med hjärta.   
Tillsammans med Umeå FC.  

Läs mer om vår syn på 
rätt kompetens på eitech.se

eller slå oss en signal på
090-154600

Visste du att?
Eitech idag är en betydande del av VINCI Energies verksamhet 
i Sverige. Sedan januari 2019 agerar vår kraftverksamhet under  
varumärket Omexom. Läs mer om vårt bidrag till att möjlliggöra 
energiomställningen, lokalt i Umeå, men även globalt i hela världen.

omexom.se

Ta ett bolån 
nära dig.
Hos oss får du hjälp med lånelöfte, bolån och 
allt annat som rör din ekonomi. Läs mer på 
handelsbanken.se/bolån.

Vi ser fram emot att få hjälpa till. Välkommen 
 till bankkontoret eller så hörs vi på telefon 

 eller online. 

Vi önskar 
Umeå FC stort 

lycka till i 
slutspurten!

Öppettider:
Mån-Fre 10.30 - 21.00

Lör & Sön 12-21.00
Lunch:

Mån-Fre 10.30-13.30

Mariehemsv 7G / 090-77 75 00 / 090-77 39 99 / info@restaurangmaria.se

MARIA

“Hjärtligt välkommen till Restaurang Maria för ljuvlig 
mat, god service och trivsam miljö. Varje måltid ska vara 
en minnesvärd upplevelse och en del av Restaurangens 
mångåriga historia. Era önskemål värdesätts högt och 

just Ni är en viktig del av vår resa framåt.”
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Att flytta kan vara ett mer 
eller mindre stort steg, 
både när det kommer till 
livssituation och avstånd 
i bokstavlig mening. 
Däremot att ta sitt pick 
och pack från Spanien 
och dra iväg till Umeå har 
tillräckligt med substans 
för att placera in sig i 
båda kategorierna. Många 
skulle troligen tycka att 
byta hemstad inom det 
egna hemlandet är ett mer 
okomplicerat äventyr än 
att flytta utomlands. För 
Jorge Juliá har situatio-
nen alltid varit helt tvärt-
om, och att ges möjlighe-
ten att flytta till ett annat 
land är något han önskat 
under en lång tid. 
   - Jag vet inte varför 
egentligen, men ända 
sedan jag var liten och 
började med fotboll har 
jag velat få en möjlighet 
att spela utomlands. När 

jag hade spelat många år i 
samma division och sam-
ma miljö i Spanien växte 
väl den önskan också, 
och när jag blev erbjuden 
möjligheten nu så såg jag 
det som ett bra tillfälle att 
utveckla mig själv och få 
nya erfarenheter. 

Han är uppväxt i Valencia 
och har tidigare bott på 
olika platser i Spanien 
men aldrig bosatt sig 
utanför landets gränser. 
Den reslige innermittfäl-
taren trivs bra i Umeå och 
har börjat göra sig hem-
mastadd mer och mer. 
Man kan föreställa sig att 
flytten innebär en enorm 
omväxling vädermässigt, 
och från att mest erfarit 
klimatet på Spaniens 
östkust frågar jag om han 
vet vad en svensk vinter 
innebär. 
   - Vädret är ändå inte 

alltför illa, och jag gillar 
verkligen snön faktiskt. 
Det värsta skulle jag säga 
är att det blir så mörkt och 
jag har fått höra att det 
kommer bli betydligt värre 
inom någon månad. Men 
då är det åtminstone tur 
att det kommer snö som 
lyser upp gatorna. 

Jorge kände sig välkom-
men direkt när han kom 
till Umeå, och menar att 
svenskar och spanjorer 
delar samma vänlighet 
och hjälpsamhet. Per-
sonlighetsmässigt har 
han inte upplevt några 
framstående skillnader, 
däremot den största 
skillnaden mellan befolk-
ningen i länderna kopplar 
han till vädret. 
   - Folk här håller sig lite 
mer för sig själva och är 
hemma betydligt mer. I 
Spanien är det oftare folk 

ute på gatorna och det är 
lite mer rörelse. Jag vet 
inte om det beror på det 
kalla vädret kanske, men 
jag upplever det ofta när 
jag exempelvis går ut på 
stan. 

Ett år som detta får 
föreningarna tveklöst 
vara inställda på att stora 
delar av truppen stund-
tals kan vara otillgängliga 
på grund av sjukdom, av 
uppenbara skäl. Däremot 
drabbades Umeå FC av 
detta i ett väldigt avgö-
rande skede av säsongen, 
och den verkligheten kan 
såklart förklaras med att 
det enbart handlade om 
en otur som var svår att 
göra något åt. Och det 
är väl lite på det sättet 
säsongen i övrigt har varit, 
väldigt mycket stolpe ut. 
Följetongen för Umeå FC 
under säsongen har ju 

varit att laget match efter 
match gjort fullt godkända 
insatser spelmässigt men 
inte fått resultaten med 
sig. Jorge har svårt att 
sätta fingret på vad det 
har berott på.  
   - Det är svårt att säga, vi 
har alltid varit väl förbe-
redda inför matcherna och 
jobbat hårt i 90 minuter. 
Jag gillar inte att använda 
det som en ursäkt, för 
ibland när du inte vinner 
så är det helt enkelt för att 
du inte förtjänar det, men 
jag tycker också att vi har 
haft mycket oflyt. I många 
matcher har vi spelat bra 
och skapat målchanser 
men inte lyckats göra mål, 
sen har det räckt med att 
motståndarna får ett skott 
och den sitter. 

Trots att spelet inte alltid 
flutit på och resultaten 
uteblivit är Jorge ändå 

positivt inställd till de 
återstående matcherna 
och har en stark tro på 
att laget kommer göra 
bra ifrån sig under den 
sista resterande delen av 
säsongen. 
   -Jag vet att allt inte blivit 
som vi önskat, men jag 
har en väldigt bra känsla 
och tror på att vi kommer 
göra bra ifrån oss i de av-
slutande matcherna och 
sedan framöver. Jag är 
definitivt positiv kring det.

FILIP ELOFSSON

Från Valencia till Umeå
Förstärkningar till spelartruppen har kommit från alla möjliga håll 
inför och under säsongen, dock finns det ett nyförvärv som sticker 
ut aningen. Jorge Juliá Obarti valde att byta solkusten i Spanien mot 
skogarna i Norrland för att hjälpa Umeå FC under sitt första äventyr 
utomlands.

>>Såg det som ett bra tillfälle 
att utveckla mig själv och få 
nya erfarenheter.<<

Jorge Juliá jublar efter sitt första mål i Umeå FC-tröjan mot GAIS. FOTO: Jan Hofverberg
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Mätarvägen 4B 901 33 Umeå  •  090-14 16 90

Vägassistansförsäkring 24/7
Teckna Assistancekåren Väghjälp™ för ditt fordon – ingen självrisk

Teckna Väghjälp™ på assistancekaren.se

Service beyond the expected.

425
Pris fr.

kr/år

umeassistance.com
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UFC kämpar just nu för 
sin överlevnad i Superett-
ans nedre regioner. Men 
någon som trots detta 
haft en bra säsong är an-
fallaren Mikael Wikström. 
Han har legat bakom sex 
mål den här säsongen 
vilket är lite oväntat, i alla 
fall om man frågar honom 
själv. 
   - Inför säsongen var 
min känsla att speltiden 

skulle bli knapp, även om 
man själv anser att man 
ska spela varje match. 
Men mer speltid ger bättre 
självförtroende, vilket jag 
fått under året. Att jag 
också fått vara skadefri 
har såklart spelat en stor 
del i det hela. 

UFC gick via en kvalrysare 
mot IK Frej upp till Supe-
rettan i fjol. Den gångna 

säsongen har präglats 
av skador och sjukdomar 
på nyckelspelare samt 
prestationer som dragit in 
laget i bottenstriden.

Vad skulle du säga är den 
största skillnaden mellan 
Division 1 och Super-
ettan?
   - Finns många skill-
nader, framförallt att ett 
litet misstag kan straffa 

en direkt. Under året som 
gått har vi fått känna av 
det, och det är något vi 
måste reda ut resten av 
säsongen.
Kvalitén på spelare är 
också högre, men samti-
digt roligt och utmanande. 
Man vill alltid möta de 
bästa.

Det återstår fortfarande 
ett gäng väldigt viktiga 
matcher för Umeå FC. 
Matcher som är funda-
mentala för lagets över-
levnad i Superettan.

Vad blir viktigt i de åter-
stående matcherna? 
Vi måste fokusera på det 
vi kan påverka, vilket är 

att vinna. Det finns inget 
annat för mig. Det spelar 
ingen roll hur spelet ser 
ut, vi ska ta tre poäng, 
punkt. En jäkla energi och 
jävlaranamma, allt detta 
kommer påverka. 

Wikströms fotbollskarriär 
har helt och hållet grundat 
sig i hemstaden Umeå. 
Flera säsonger i Tegs SK 
följdes 2015 upp av spel i 
Umeå FC. 

Hur ser framtiden ut? 
   - Framtiden är oklar. 
Just nu ligger såklart 
fokus på att spela kvar 
klubben i Superettan, att 
klubbens framtid säkras. 
Resten tar vi senare.

Skulle du kunna tänka dig 
att spela i en annan stad 
än Umeå? 
   - Som spelare vill man 
självklart lira så högt upp 
som möjligt. Men mitt 
hjärta är i Umeå, och jag 
älskar verkligen klubben. 
Vad som händer efter sä-
songen får vi ta sen. Man 
ska aldrig säga aldrig, 
men just nu är mitt fokus 
100 procent på Umeå, 
avslutar han. 

EMIL WIKSTRÖM

Sjukgymnast under en
pandemi – ”ett speciellt år”

William Åström. Fysioterapeut för Umeå FC och en person som varit 
en avgörande faktor tillsammans med kollegan Markus Lönninge för 
att se till att spelarna är startklara och friska inför varje match. Detta 
under en säsong präglad av ett tight spelschema, långa resor och en 
pågående global pandemi.

Williams övergripande 
roll är att hantera skador. 
Utöver det är han även 
ansvarig för de fysiska 
delarna tillsammans med 
kollegan Markus Lön-
ninge. Williams uppgift är 
att finnas till varje dag för 
att styra belastningen på 
alla spelare utifrån ett pre-
stations- och skadeper-
spektiv. Men under denna 
säsong har William fått 
axla ett större ansvar, vil-
ket såklart också medfört 
en viss press.
   -Det är ett större arbete 
än vad man tror, att få alla 
att ligga på lagom nivå 
rent fysiskt vecka efter 
vecka och anpassa det 
efter diverse sjukdomar 
och skador, säger William 
Åström. 

William Åström är uppväxt 
i Umeå och tog examen 
från universitet 2015. 
I dagsläget jobbar han 
halva tiden på Marie-
hems vårdcentral och 
resterande tid med UFC. 
Att många inom idrotts-
världen haft en extra 
påfrestande säsong är 
ingen nyhet, med att vara 
sjukgymnast för en klubb 
som precis gått upp till 
Superettan samtidigt som 
en pandemi härjar har 
ingen lätt uppgift framför 
sig. 
   - Stundtals har jag och 
kollegan Markus Lön-
ninge arbetat i blindo, som 
under försäsongen. Under 
denna period visste man 
inte när säsongen skulle 

dra igång, samtidigt som 
vi försökte se till att spe-
larna håller en viss fysisk 
kvalité, dock utan att veta 
när nivån på spelarna ska 
toppas. Det blev viktigt att 
kunna anpassa sig. Man 
fick dyka upp på träningen 
och försöka arbeta utifrån 
förutsättningarna och 
undvika onödiga moment 
som kan öka smittorisken, 
säger William Åström. 

Vidare så är William noga 
med att poängtera att 
en viktig del har varit det 
goda samarbetet med 
lagets tränare Brian Clar-
haut. Detta har lett till att 
laget hanterat utmaning-
arna de ställts inför på ett 
föredömligt sätt. Främst 
under perioden när många 

var sjuka men även när 
båda anfallarna Bbakka 
Alexis och Bajram Ajeti 
var skadade.

Hur ser du på de sista 
omgångarna?
   - Viktigaste rollen för 
mig och Markus kommer 
vara att hålla spelarna 
skadefria. Det är ett väl-
digt tight spelschema och 
vi kommer från flera tunga 
matcher med blött under-
lag. Nu blir det viktigt att 
anpassa belastningen och 
maximera spelarnas åter-
hämtning. Om vi gör det 
rätt så kommer spelarna 
vara klara och redo inför 
sista omgångarna, säger 
William Åström.

LUKAS LAND

>>Stundtals har jag och kollegan Markus Lönninge 
arbetat i blindo.<<

Wikström har fokus 
på säsongens åter-
stående matcher

Umeåsonen Mikael Wikström gör i skrivande stund sin poängmäs-
sigt bästa säsong sedan han kom till Umeå FC år 2015. Fyra mål och 
två assist har han hunnit med vilket placerar honom högst upp i den 
interna skytteligan. 
   - Jag fick chansen borta mot GAIS i somras, en chans som jag tog 
vara på. Sedan dess har det bara gått framåt, säger han.

>>Mitt hjärta är i Umeå, 
och jag älskar verkligen 
klubben.<<

FOTO: Bildbyrån

”Mike” gör sin starkaste säsong sedan 2015. FOTO: Jan Hofverberg
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Vi är ett fullserviceföretag inom VVS som jobbar mot både före-
tagskunder och privatpersoner. Vårt mål är att erbjuda snabba
och kundanpassade lösningar, dock utan att tumma på kvalitet.
Du som kund ska alltid känna dig 100% nöjd med vårt arbete. Ska 
du anlita en VVS-firma i Umeå med omnejd så har du kommit rätt.

• VVS-Service
• VVS-Entreprenad
• Ombyggnationer & renoveringar
• Värmepumpar
• Byte av blandare och toalettstolar
• Injuustering av värmesystem

090-80 000 • www.norrtech.se

Vi är ett fullserviceföretag inom VVS som 
jobbar mot både företagskunder och privat-
personer. Vårt mål är att erbjuda snabba 
och kundanpassade lösningar, dock utan 
att tumma på kvalitet. Du som kund ska all-
tid känna dig 100% nöjd med vårt arbete. 
Ska du anlita en VVS-Firma i Umeå med 
omnejd så har du kommit rätt.

• VVS-Service
• VVS-Entreprenad
• Ombyggnationer & renoveringar
• Värmepumpar
• Byte av blandare och talettstolar
• Injuustering av värmesystem

Ditt fullserviceföretag inom VVS

TRAFIKSKOLAN ÖST PÅ STAN
Östra Norrlandsgatan 57, 903 31 UMEÅ

090-13 03 13

VI HAR KURSERBÅDE I UMEÅ & VÄNNÄS

www.tops.nu

DAGS FÖR SKOTERKORTET?

ANMÄLAN & datum finns på

Vi gör jobbet!
Med en stor maskinpark och gedigen

erfarenhet kan vi hjälpa dig med olika typer 
av entreprenadtjänster inom anläggning, 

transporter, markplanering och vägarbeten i 
Umeå med omnejd.

Torbjörn Sundh Entreprenad AB
Manusgränd 3, 903 64 Umeå

info@tsundh.se • 090-14 80 77 • www.tsundh.se
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UFC AKADEMI

Till skillnad från A-laget 
är Akademins säsong fär-
digspelad. En enkelserie 
bestående av 13 matcher 
avslutades med ett kryss 
borta mot Täfteå, vilket 
resulterade i en delad 
tredjeplats och en stabil 
placering i tabellens övre 
hälft. Edvin Erfanian var 
den som ledde truppen 
genom dessa 13 om-
gångar och menar att den 
huvudsakliga anledningen 
till framgången är att han 
haft bra spelare att tillgå.

Vad skulle du säga är an-
ledningen till den lyckade 
säsongen?
   - Den stora anledningen 
är att vi har väldigt bra 
spelare, som dessutom 

utvecklats enormt under 
säsongens gång. Men 
sen beror det på hur man 
definierar ordet “bra”. Om 
man ser till vår placering i 
tabellen är det fantastiskt 
bra, och över förväntning-
arna på förhand. Men om 
våra spelare framöver flyt-
tas upp till A-laget ser jag 
det som en framgång, och 
det som egentligen spelar 
någon roll, säger han. 

Erfanian poängterar vikten 
av ett gott samarbete 
mellan akademi- och A-
lag. Några av de spelare 
som tidigare säsonger 
tagit steget från upp från 
akademin är Yoel Embaye, 
Hugo Bergström, Albin 
Bäckström och Anton 

Eriksson. 

Hur ser du på dina spe-
lares chanser att flyttas 
upp till A-laget inom en 
överskådlig framtid?
   - De tror jag är stora. Det 
är inget snack om saken. 
Vi har många spelare som 
är, eller kommer vara redo 
att ta nästa steg. Sen om 
det blir inför nästa säsong 
eller om något år är svårt 
att säga. Men så länge de 
är ihärdiga och har tåla-
mod kommer de kunna ta 
nästa steg, så pass bra 
spelare är det. 

Elva mål på tolv matcher 
av Albin Näslund, vad 
har du att säga om hans 
säsong?

   - Han har, precis som 
alla andra, haft en väldigt 
bra säsong. Vilket han har 
visat genom att produ-
cera mycket poäng. Men 
man får inte bara kolla på 
siffrorna heller, Näslund 
är en extremt bra spelare 
på andra sätt och bidrar 
grymt mycket till laget. 
Trots hans poängskörd 
lägger han ner väldigt 
mycket arbete i försvaret 
också. 

Jämna matcher har varit 
genomgående för årets 
division 2, inte minst för 
UFC Akademi. Bortsett 
från en 6-1-vinst och en 
0-3-förlust har nästan alla 
matcher slutat med ud-
damålsseger åt något håll. 

Vad kan alla dessa jämna 
matcher bero på?
   - Framförallt handlar det 
om att årets division 2 har 
varit en väldigt tight serie. 
Där skillnaden mellan 
toppen och botten varit 
mindre jämfört med tidi-
gare säsonger. Toppen har 
enligt mig varit svagare, 
samtidigt som botten varit 
starkare. Även förra året 
kunde vi vinna mot alla 
lag, men samtidigt förlora 
med flera mål mot ett mit-
tenlag. Årets säsong i sin 
tur har som sagt präglats 
av uddamålsmatcher. Men 
samtidigt är vi med i alla 
matcher, och det är väldigt 
få matcher där känslan ef-
teråt är att motståndaren 

skapat mer än oss. 

Slutligen, vad är ambi-
tionen för kommande 
säsong? 
   - Det är utveckling av 
våra spelare återigen. Det 
man ska komma ihåg är vi 
är ett lag där omsättning-
en av spelare alltid är stor. 
Vi har ett P17-lag underi-
från där spelare vill upp till 
oss, samtidigt som vi har 
spelare som vill upp till 
A-laget. Detta innebär att 
utvecklingen av spelare 
hamnar i centrum, istället 
för avancemang i serie-
systemet, avslutar han.   

EMIL WIKSTRÖM

UFC Akademi stod för en stark säsong i årets upplaga av division 2 
Norrland. Sju vinster på tretton matcher resulterade i en delad tred-
jeplats. En tabellplacering och lagprestation tränare Edvin Erfanian 
väljer att bedöma som lyckad.
- Vi har tagit steg i rätt riktning efter varje match, vilket hade blivit 
mer tydligt om vi varit tillåtna att spela alla matcher, säger han.

Delad tredjeplats i division 2 
för UFC Akademi 

>>Väldigt få matcher där vi 
känner att motståndaren
skapar mer än oss.<<

Edvin Erfanian (mitten) och hans UFC Akademi stod för en imponerande säsong under 2020. FOTO: Henrik Karmehag
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Resan börjar 
tillsammans.
På BilDahl gör vi resan hållbar. Vi skapar 
en långvarig relation, med dig och den 
vilda, norrländska naturen. Här blir ditt 
bilköp personligt, och du kan välja mellan 
flera spännande modeller.

www.bildahl.se 

Välkommen in.
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Året 2020 har varit en utmaning för oss alla. För 
oss inom Umeå FC har det blivit allt annat än vad vi 
tänkte oss att återkomsten till Superettan skulle bli. 
Försenad seriestart, ingen publik och en ekonomisk 
osäkerhet.

Men det stöd vi har mottagit från er samarbetspart-
ners, årskortsinnehavare, ideella krafter och med-
lemmar har varit helt ovärdeligt för oss.

Därför vill vi säga...
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Tillsammans fixar vi detta!



  ANNONS DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HELA UMEÅS FC ANNONS14

Skadad sedan 
april - men nu på 
väg tillbaka

Umeå FC Akademi 
hamnade i år på en delad 
tredjeplats i division 2 
Norrland. Ett resultat som 
klubben och spelarna 
känner sig oerhört nöjda 
med. Enligt Näslund beror 
framgångarna på en kom-
bination av bra förberedel-
ser och en tydlig spelplan 
som laget följer.
   - Det märks under sä-
songen som har varit att 
vi är väldigt sammansatta, 
vi följer vår spelidé och vi 
har vågat spela vårt spel. 
Man märker även att de 
yngre killarna i har kom-
mit in i laget och klarat av 
division två på ett väldigt 
bra sätt, säger Albin 
Näslund.

För egen del lyckades han 
pricka in elva mål och top-
par därmed lagets interna 
skytteliga. Ett impone-
rande facit med tanke på 
att serien endast bestod 
av tolv omgångar, hälften 
så många matcher som 
under en vanlig säsong.
   - Jag ha fått spela i en 
mer central roll än vad jag 
har gjort innan och det 
känns som jag har växt in 
i den rollen mer och mer ju 
längre säsongen har gått, 
säger Albin Näslund.

I framtiden är ambitionen 
att spela på så hög nivå 
som möjligt. Fokuset just 
nu är däremot att fortsätta 
prestera och fortsätta 
utvecklas som fotbolls-

spelare.
   - Det får ta den tid det 
tar, jag är fortfarande ung. 
Blir det ännu en säsong i 
division två så är det bara 
att fortsätta kämpa på. 
Det är bra nivå även där, 
säger Albin Näslund.

ADAM SEGERDAHL

Albin Näslund ser tillbaka på en lyckad säsong för Umeå FC:s division 
två lag. Utöver det toppade 20-åringen även lagets interna skytteliga.
-Det känns som att mitt självförtroende har stärkts under säsongen, 
säger Albin Näslund.

>>Det märks under säsongen som 
varit att vi är väldigt sammansatta.<<

”Vi har vågat 
spelat vårt spel”

Albin Näslund har ett starkt 2020 bakom sig. FOTO: Henrik Karmehag

Det var i april under ett 
spänstpass som det 
hände. Plötsligt drog det 
till och sedan föll Pontus 
Eriksson ihop i en hög. Det 
fanns inget att fundera 
över, det var bara att åka 
raka vägen till sjukhuset. 
Detta resulterade i en 
säsong präglad av rehab 
och att försöka hjälpa sitt 
lag Umeå Akademi vid 
sidolinjen.
   - Självklart har det varit 
jobbigt att inte kunna 
delta. Men det är trots 
allt en konstig säsong 
för alla. Jag har försökt 
vara med laget så mycket 
som möjligt, säger Pontus 
Eriksson. 
Hur tycker du laget har 
presterat under säsong-
en?
   - Laget har gjort en bra 

säsong, vi har ju skickliga 
spelare. Det har gått över 
förväntan, men vi vet att 
vi har en bra trupp så inte 
förvånande, säger Pontus 
Eriksson. 

Men att Pontus skulle ge 
upp kom inte på tal. Utan i 
varje situation går det att 
dra nytta av nya lärdomar 
som kan hjälpa och stärka 
än inför framtida utma-
ningar.  
   - Jag ställde om mig 
ganska tidigt. Jag be-
stämde mig för att jag 
ska vara starkare än 
någonsin när jag kommer 
tillbaka nästa säsong. 
Rent mentalt så föränd-
ras man. Vissa dagar var 
det tufft men man får 
hela tiden tänka positivt. 
Man får hitta sig själv, det 

handlar om att se det från 
perspektiv, säger Pontus 
Eriksson.  

Efter en lång tids rehab 
befinner Pontus sig nu i 
slutfasen. Den sista tiden 
kommer handla om att 
bygga upp tillräckligt med 
styrka för att kunna köra 
fullt ut och ta sig tillbaka 
till fotbollsplanen. Men 
självklart finns det mer 
långsiktiga drömmar.
   - Man vill gärna ta en 
plats i A-laget, få vara 
med och känna på det 
där. Man vill ju leva på 
fotbollen, men det handlar 
om att jobba rätt och 
hårt – så får man se hur 
långt man kommer, säger 
Pontus Eriksson.  

LUKAS LAND

Att vara ung och åka på en långtidsskada är tufft. Pontus Eriksson 
född 2002 är en lovande Umeåtalang som drog hälsenan inför den 
stundande säsongen. Men motgångar bygger karaktär, och såhär i 
slutfasen känner Pontus törsten; det är inte långt borta nu, tills han 
vaktar målet igen.  

 FOTO: Privat/Jan Hofverberg
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VI TJÖR MED 4-4-3,
HUR STÄLER NI UPP?
Vi vet att barn slutar idrotta allt tidigare. Likväl som våra 
barn får möjlighet att lära sig att skriva och räkna måste de 
få chans att lära sig att bli rörelserika – en förutsättning för 
att idrotta både länge och väl.

Grundare Medspelare Partner

Umeå Entreprenad är en av regionens 
största aktörer inom mark och anläggning. 
Uppdragen är främst totalentreprenader åt 
byggentreprenörer och offentliga beställare. 
Vi tar ansvar, är inte rädda för utmaningar 
och vi värnar om våra medarbetare!
Läs mer på umeaentreprenad.se

Vi lägger grunden till  
framtidens Umeå
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Mittbacken som 
vill ta nästa steg

Det har varit ett konstigt 
år, 2020. Covid-19-pande-
min slog till mitt i försä-
songen vilket gjorde att 
alla fotbollsserier under 
Division 1 skulle avgöras 
som enkelserier, det med 
start mitt i sommaren. För 
UFC Akademi U17 blev det 
en säsong med motstods. 
Man åkte ur landets hög-
sta U17-serie.

   - Min bedömning är att 
vi åkte ur av två anled-
ningar. Det första är att 
vi fick långtidsskador på 
nyckelspelare. Det andra 
är att vi tyvärr var allde-
les för dåliga i respektive 
box. Vi lyckades alltså 
inte göra mål tillräckligt 
ofta och vi försvarade inte 
vårat egna mål tillräckligt 
bra, menar Johansson.

Men just de speciella 
omständigheterna har 
inte varit till fördel för UFC 
Akademi.
   - Det har det absolut 
gjort. Vi möter ju mes-
tadels Stockholmslag 
i U17 Allsvenskan. De 
kunde under hela året 
spela matcher, medan vi 
i Umeå hade ”spelstopp” 
Det innebar att de fick ett 
helt annat tempo i krop-
pen inför seriestarten och 
kunde förbereda sig på ett 
helt annat sätt.

Hur tycker du att killarna 
har tagit detta år med allt 
som har hänt?

   - Jag har lidit med kil-
larna. Det var så många 
matcher som jag tyckte 
att de var värda att vinna. 
Trots detta tyckte jag att 
de samlade ihop sig på ett 
fantastiskt sätt inför varje 
match och de gav aldrig 
upp, säger Johansson.

Mathias själv, med bland 
annat ett förflutet som 
både klubbchef och trä-
nare i Umeå IK, lämnar nu 
Umeå FC efter fyra år och 
är nöjd med sitt kapitel 
i klubben trots att det 
sportsliga inte gick som 
han ville under säsongen.
   - Det är en ynnest att 

få jobba med så drivna 
ungdomar. De vill verkli-
gen något med sin fotboll. 
Jag tycker också att jag 
själv har utvecklats, dels 
genom utbildningar som 
klubben har stöttat mig 
med men också genom de 
duktiga tränare som finns 
i både a-lag och akademi. 
Jag lämnar med en liten 
tår i ögat och önskar spe-
lare och ledare stort lycka 
till i framtiden.
   - Jag gick in i det här 
med målsättningen 
att fortsätta utveckla 
akademiverksamheten 
utifrån den plan som hade 
utarbetats. Vissa delar 

kom jag i mål med, men 
det finns många delar 
kvar att jobba med. Det 
ska bli väldigt intressant 
att få följa ”på avstånd” 
vad det nya samarbetet 
med Unibet kommer att 
innebära för akademierna 
runt om i Sverige, avslutar 
Johansson.

MARKUS WIKSTRÖM

Efter fyra år på posten lämnar akademichefen 
och U17-tränaren Mathias Johansson Umeå 
FC:s organisation.
   - Det är en ynnest att få jobba med så 
drivna ungdomar. De vill verkligen något med 
sin fotboll, säger Johansson.

Akademichefen lämnar 
efter fyra år

FOTO: Jan Hofverberg

>>Jag har lidit med killarna. Det var så 
många matcher som jag tyckte att de var 
värda att vinna. Trots detta tyckte jag att de 
samlade ihop sig på ett fantastiskt sätt inför 
varje match och de gav aldrig upp.<<

Trots en säsong som slutade i moll så blickar nu mittbacken Rasmus 
Andersson framåt.
   - Rent utvecklingsmässigt har det varit en bra säsong, tyvärr fick vi 
inte med oss resultaten, säger Rasmus.

Det blev inte någon sä-
song som UFC Akademi 
hade hoppats på. Först 
slog Covid-19 till och gjor-
de U17 Allsvenskan till en 
enkelserie och sen så åkte 
man även ut densamma.
   - Överlag så släppte vi 
in onödiga mål och satte 
inte våra chanser, menar 
Andersson och fortsätter:
   - Men jag tycker ändå 
att vi spelade en bra 

fotboll under säsongen 
och vi har lärt oss mycket 
som vi kan ta med oss in i 
framtiden. Vi är alla inne i 
en utvecklingsprocess.

Vad säger du om din egen 
säsong?
   - Jag är nöjd med min 
säsong. Försvarsmässigt 
har det känts stabilt och 
jag har även förbättrat 
mitt anfallsspel då jag har 
gjort några mål. Jag har 
lärt mig mycket.

Rasmus kommer ur-
sprungligen från Ersboda 
SK där han gjorde ett 
mellansteg i Ersmarks IK 
innan han hamnade i UFC 
Akademi.
   - Jag skulle beskriva 
mig själv som en spelare 
med bra spelförståelse 
som är trygg med bollen 
och bra i både anfall och 
försvar.

Som mittback finns det 

många stora spelare som 
man kan se upp till men 
det är kanske kanske det 
senaste decenniets bästa 
som Rasmus hittar mest 
inspiration hos.
   - Sergio Ramos. Hans 
egenskaper i framförallt 
luftrummet och tekniken 
tittar jag mycket på.

Med en speciell säsong i 
ryggen blickar nu Ramus 
Andersson framåt och 
uppåt. Nästa år väntar di-
vison 2-spel och efter det 
får framtiden utvisa.
   - Jag satsar på att 
komma så långt som 
möjligt, avslutar han.

MARKUS WIKSTRÖM

Rasmus Andersson blickar framåt efter en speciell säsong. FOTO: Henrik Karmehag
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090-201 03 01 • @blomstraisverigeab • blomstra.nu

PERSONLIG ASSISTANS
MED DIG I FOKUS!

Boka ett kostnadsfritt möte
mockfjards.se  /  020-43 00 00

Fönsterbyten  
i mästarklass.

Över 70 000
fönsterbyten

varje år

Cornelia Leslie Jonas

Mockfjärds är Sveriges ledande fönster-
bytare. Vi byter fönster enkelt, tryggt 
och snyggt – självklart anpassat 
för just ditt hus och dina behov.

Swoosh Sverige AB och Umeå Fotbollclub har gemensamt
instiftat ett stipendium till Anders Svenssons minne att med start 
2020 årligen delas ut till en fotbollstalang tillhörande Umeå FC:s 
yngre spelargarade.

2020:s stipendietagare Jens Stigedahl tillsammans med fr. v.
Amanda Svensson, Håkan Bäckström, Ludvig Svensson, Mikael 
Gruffman och Andreas Juneblad.

 FOTO: Jan Hofverberg
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Idrotten kämpar febrilt för någon form av 
ljusglimt i den nedstämda och stillsamma 
verklighet den förvandlats till. Fortsatt stängda 
arenor och förslag på förslag som får avslag 
får mig att fundera- om vi inte ens vill försöka, 
vem gör vi då det här för? 

 
Umeå FC spelar för överlevnad i Superettan där 
varje poäng är avgörande och de europeiska 
fotbollsligorna har återigen dragit igång. Pul-
sen kring idrotten och dess nuvarande sam-
manhang? Lika med noll, skulle jag ändå säga. 
Att möjligheten till att konsumera idrott igen 
finns kan man inte förneka, och från att ha va-
rit fullständigt stängt och igenklappat på are-
nor världen över kan man väl tycka att det är 
positivt att bollarna rullar igen. Men samtidigt 
strider idrotten konstant för att få öppna upp 
dörrarna och ge något tillbaka till de människ-
or som under pandemin investerat i lagen både 
ekonomiskt och känslomässigt, utan att få se 
en enda match på plats. Den striden får man ju 
säga går ganska knackigt. 

 
Fullsatta flygplan, gallerior med ett ständigt 
tillflöde av folk, nattklubbar och restauranger 
där människor mer eller mindre leker hela ha-
vet stormar? Helt okej. Några hundra support-
rar på arenor som rymmer tusentals? Aldrig i 
livet. Är verkligen risken att bli smittad större 
på en enorm läktare där åskådarna sitter med 

mellanrum än om samma människor möts på 
ett kortare avstånd på en fullsatt restaurang? 
Jag kan absolut erkänna att jag inte är rätt 
person att svara på frågor av epidemiologisk 
natur, men oavsett så har jag svårt att finna 
logiken i det. 

 
Sverige har på många sätt stått ensam mot 
världen i hanteringen av pandemin, och stra-
tegin har hela tiden genomsyrats av en åter-
hållsam öppenhet reglerad med lösningar som 
anses acceptabla. Däremot har idrotten läm-
nats att sakta förtvina bakom stängda dörrar, 
och uppriktigt sagt känns det som att frågan 
inte tas på något allvar överhuvudtaget. Sö-
kandet efter en acceptabel lösning för idrotten 
och dess publik verkar sannerligen ha lagts åt 
sidan, om det någonsin ens påbörjades. Vem 
spelas det för, om det inte spelas för support-
rarna?

Sökandet efter den
acceptabla lösningen 
för idrotten påbörjades 
aldrig
KRÖNIKA FILIP ELOFSSON
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Energiförbrukning vid blandad körning från 15,5-16,2 kWh/100 km. Miljöklass Euro 6 AX. Räckvidden som anges är beräknad utifrån WLTP-körcykeln och påverkas av 
faktorer som exempelvis hastighet, körstil, bilens utrustningsnivå, antal passagerare och användning av energiförbrukare som klimatanläggning och sätesvärme. Även 
yttre omständigheter som väder, temperatur och vägförhållanden påverkar. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, 0 % särskild leasingavgift, garanterat rest- 
värde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (juli 2020). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Vid beräkning av månadsavgiften har hänsyn tagits till 
utbetalning av klimatbonus. Volkswagen Serviceavtal ingår. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Fullständiga villkor på volkswagen.se. Bilen på 
bilden är extrautrustad.  

ID.3. 

En ny era har börjat.  

Elektriska ID.3 finns i sju olika utföranden och är starten på något helt nytt. Här kan strålkastarna blinka dig 
välkommen, och väljer du versionen med Augumented Head-Up display projiceras köranvisningarna direkt på 
vägen. Den långa räckvidden gör att du kan åka upp till mellan 420-550 km beroende på batterikapacitet, och efter 
30 minuters laddning ytterligare 290 km. ID.3 lanseras i höst men du kan beställa den redan nu.  
 

Privatleasing inkl. service och 12 månaders betalskydd från 3 495 kr/mån.  

Pris från 434 900 kr. (374 900 kr med klimatbonus.) 

Motorcentralen i Umeå AB 
Rothoffsvägen 16, Umeå, 090-15 39 10 
www.motorcentralenumea.se,  
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Fotografering har följt 
med sedan barnsben. 
Redan som elvaåring 
upptäckte han sina två 
stora intressen i livet, det 
ena var musik, det andra 
var fotografering. Detta 
skedde i början av 60-ta-
let och kamerorna på den 
tiden skiljer sig endel från 
dagens digitalkameror. 
Jag kan bara föreställa 
mig hur många timmar 
han har fått lägga i mörk-
rum för att ställa in ljuset, 
men det kanske även 
var någonstans där som 
fascinationen för fotogra-
fering växte.

Idag har det gått nästan 
60 år sedan dess, men 
det är fortfarande tillsam-
mans med musik hans 
största fritidssysselsätt-
ning.

   - Det roliga är att jag 
började samtidigt med 
fotografering och att spela 
musik. Det är något jag är 
stolt över och kan beundra 
mig själv för att jag har 
varit så konsekvent, säger 
Jan Hofverberg.

Det var i samband med att 
han skaffade sin första di-
gitalkamera som jobban-
nonsen på hemsidan dök 
upp. Enligt Jan har fotboll 
aldrig varit någon större 
passion men det fanns 
ändå ett intresse för klub-
ben. Han hade följt UFC:s 
matcher under 90-talet, 
främst för att laget då 
gick väldigt bra och hade 
framgångar som till ex-
empel spel i Allsvenskan 
säsongen 1996. Intresset 
för klubben blev på så sätt 
en anledning till engage-

manget i föreningslivet.
   - Det handlade om att 
jag var intresserad av 
Umeå FC och började 
lära känna killarna i laget, 
därför följde det sig natur-
ligt. Det var på så sätt en 
kombination av intresset 
för föreningen och att jag 
gillar att fotografera, säger 
Jan Hofverberg.

Arbetet sker ideellt och 
han har även finansierat 
sin kamerautrustning 
på egen hand. En vanlig 
matchdag beskriver han 
som ungefär två timmar åt 
själva fotandet och sedan 
ungefär fyra timmar åt 
redigering. Just tiden kan 
variera, men för Jan är det 
viktigt att sköta sitt arbete 
professionellt. Det händer 
däremot att hans bilder 
använts otillåtande, det 

vill säga att personer bry-
ter mot upphovsrättslagen 
genom att publicera bilder 
utan att namnge honom 
som upphovsman. 
Som fotograf har man 
även möjlighet att sälja 
sin upphovsrätt, men även 
då ska personen som tagit 
bilden vara namngiven.
- Jag har varit irrite-
rad många gånger när 
mina bilder har använts 
olovandes. Men jag har ju 
haft mitt levebröd ändå, 
dels har jag varit matte 
och fysiklärare på komvux 
men även tjänat pengar 
på att spela musik, säger 
Jan Hofverberg.

Nästa år inleder han sin 
21:e säsong för klubben 
och så länge hälsan tillå-
ter så har han inga planer 
på att sluta. Drivkraften till 

att fortsätta arbeta grun-
dar sig främst i glädjen till 
fotografering, men också 
att han känner en bety-
delse för spelarna.
   -Jag tycker om dem 
som arbetar med klubben 
samtidigt som jag drivs 
att ta bra bilder. Laget blir 
lite som en familj, man he-
jar på spelare på stan och 
jag känner att jag betyder 
något för dem, säger Jan 
Hofverberg.

Föreningsliv kan för 
många personer vara vik-
tigt i att knyta nya kontak-
ter och bilda gemenskap 
åt något man brinner för. 
Enligt Jan är det viktigaste 
att man känner en glädje 
till det man gör, att man 
vill engagera sig och kän-
ner en lust i att våga prova 
på föreningslivet om man 

känner att man vill bidra 
på något sätt.
   - Många har väl inte 
prövat på och tänker att 
det känns krävande. Men 
lusten att ta kontakt med 
den förening du är intres-
serad i och att man kän-
ner att man kan bidra på 
något vis. Att man tänker 
att det här blir kul är nog 
det viktigaste, säger Jan 
Hofverberg.

Vill du höra en inspelad 
version av reportaget 
finns det att lyssna på ufc.
se.

ADAM SEGERDAHL

Allt började med en annons på Umeå FC:s 
hemsida efter någon som kunde fotografera 
lagets matcher. Numera har det gått över 20 
säsonger sedan Jan Hofverberg antog erbju-
dandet som lagets fotograf. Ett arbete som 
kräver mycket tid.

Fotografen som arbetat ideellt 
i över två decennier

>>Jag tycker om dem som arbe-
tar med klubben samtidigt som 
jag drivs att ta bra bilder.<<

Jan Hofverberg har fotat åt Umeå FC i över 20 år. FOTO: Henrik Karmehag
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Umeå. Mer fotboll.

NYA TIDER, 
NYA MÖTEN
STREAMA DITT MÖTE FRÅN OSS...

Idag är det mera aktuellt än någonsin med möjligheten till distansmöten med hjälp av teknik. Vilken typ av 
teknik avgörs av dina behove. Livestreama ett föredrag eller en utbildning till många deltagare? Vi kan erbjuda 
lösningar allt från det enkla mötet till kompletta livesändningar med flera kameror med professionell filmkvalité. 
Oavsett om ni sitter i ett grupprum eller i IDUN, är två eller flera hundra kan vi hjälpa dig med både teknik och 
lokal. Kontakta oss så hjälper vi dig att anpassa tekniken till just dina behov!

mail: bokning@umeafolketshus.se   tel: 090 - 15 62 30
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Uppe på femte våningen i 
Thule-huset har Lennart 
sitt kontor. Han är ägare 
och den enda anställda 
i den lilla firman som 
vänder sig till små- och 
medel-stora företag och 
hjälper dem med allt från 
bokföring, bokslut till 
ekonomisk rådgivning och 
deklaration.
   - Jag startade upp Umeå 
Redovisningsbyrå den 1 
januari 1983, så jag har 
varit igång ett tag, berättar 
Lennart.

Han började resan inom 
redovisningsbranschen 
hos Noréns Bokföringsby-
rå på sensommaren 1967. 
Idag är Lennart 74 år men 
något beslut om att gå i 
pension har han inte tagit 
ännu.
   - Det är klart att jag har 
tänkt tanken, men jag har 
väl inte riktigt tagit beslut 

än, säger Lennart och 
skrattar.
   - En stor bit av att jag 
håller på är de sociala 
kontakterna. Det är många 
kunder jag har kvar sedan 
jag startade företaget och 
som idag är väldigt goda 
vänner till mig. Det gör det 
här jobbet väldigt roligt.

Lennart är född och 
uppvuxen i Lövånger och 
det är framförallt fotbollen 
som har en plats närmast 
hans hjärta. Intresset för 
Umeå FC växte sig star-
kare och starkare under 
1994.
   - Det var väl framförallt 
kring matcherna i det all-
svenska kvalet mot Västra 
Frölunda. Att jag insåg 
att vi kan få ett bra lag på 
elitnivå här i Umeå. Tyvärr 
förlorade vi det dubbel-
mötet. Men mitt intresse 
blev större och jag såg 

alla hemmamatcher under 
1995 när vi gick upp till 
allsvenskan.

Han blickar tillbaka till den 
allsvenska säsongen med 
mycket glädje trots det 
tråkiga slutet.
   - Det var otroligt stort 
intresse i stan då. Vi vann 
bortapremiären mot Norr-
köping och hade Helsing-
borg i hemmapremiären. 
Det var regnigt och blåsigt 
och vi förlorade med 2-0 
men det var över 8000 
åskådare på Sandåkerns 
IP den dagen, säger Len-
nart och fortsätter:
   - Det var många 
höjdpunkter under den 
säsongen trots att det 
slutade tråkigt.

Hur kom det sig att du 
började sponsra Umeå 
FC?
- Jag såg en annons i tid-

ningen inför den allsvens-
ka säsongen 1996 att 
Umeå FC sökte sponsorer. 
Så jag ringde upp den då-
varande styrelseledamo-
ten Östen Rundqvist och 
sa att jag ville vara med. 
Så jag köpte en annons-
plats i matchbladet.

Idag är han en av Umeå 
FC:s största och trognaste 
sponsorer och för honom 
är det en självklarhet att 
vara med at bidra.
   - Först och främst har 
jag ett stort intresse. 
Sen tycker jag att det är 
viktigt att vi har ett elitlag 
på herrsidan i Umeå, där 
ekonomin är en stor del av 
elitidrotten idag. Jag har 
möjligheten att bidra med 
det genom mitt sponsor-
skap.

Som en stor sponsor till 
Umeå FC var det därför 

extra roligt den 10 no-
vember i fjol, när klubben 
äntligen tog sig tillbaka till 
elitfotbollen efter sju raka 
år i division 1.
   - Det var en fantastisk 
söndag. Jag satt hemma 
hos en nära vän och såg 
matchen och man sa då 
att man redan längtade till 
nästa år, men det har ju 
blivit som det blivit.

Lennart menar såklart den 
pandemi som idag drab-
bat hela världen och som 
gjort att fotbollssäsongen 
genomförs utan publik.
   - Det fanns väl ett litet 
hopp där i februari, mars 
och jag hann se några 
träningsmatcher men sen 
stängdes idrotten ner. Nu 
har jag sett alla matcher 
ändå via Dplay men det är 
inte samma sak som att 
vara på plats och känna 
atmosfären.

   - Sportsligt har vi väl 
inte kommit upp till den 
nivå vi hade hoppats på, 
men vi ger inte upp.

Nä, det återstår tre match-
er av årets Superettan. 
Hur tror du att det går?
   - Jag är ju den sista 
som ger upp, det finns en 
chans och då tycker jag 
att vi ska ta den. Jag hop-
pas såklart på det bästa, 
avslutar Lennart.
   

MARKUS WIKSTRÖM

Idag är Umeå Redovisningsbyrå en av Umeå 
FC:s största sponsorer där allt började med 
en annons i matchbladet för 24 år sedan.
   - Inför det allsvenska året 1996 annonsera-
de Umeå FC i tidningen att man sökte spon-
sorer och på den vägen är det, säger ägaren 
Lennart Jonsson.

”Ekonomin är en stor del av 
elitidrotten”

Lennart Jonsson är inne på sitt 24:e år som han sponsrar Umeå FC. FOTO: Jan Hofverberg

Allt inom
redovisning

Verksam sedan 1983

Storgatan 38 (Thulehuset) 903 26 Umeå

Tfn 090-12 20 47

Umeå Redovisningsbyrå
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umehem
F A S T I G H E T E R  A B

ar.t
arkitekter & ingenjörer ab

55+
Är du intresserad av att 

flytta till oss om några år? 
Gör en intresseanmälan 

redan nu! Läs mer på 
seniorhusen.se
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Ange kod: 

FRIUMEA
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Gäller köp över 500 kr på coop.se med Hämta i butik t.o.m. 30/11. Värde 49 kr.


