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Säsongen -22 är i gång och vi har 
ett antal spännande och intressanta 
månader av fotboll framför oss som 
verkligen skall bli roliga att följa där de 
inledande matcherna har visat ett spel 
och insatser som lovar gott.

Jag tycker att vår sportsliga ledning 
under Adam Chennoufi har byggt en 
spelartrupp som verkligen har förut-
sättningar att vara med i toppen av 
serien under hela säsongen där som 
sagt de inledande matcherna inte har 
visat på något annat. Föreningen har 
stor tilltro till vår nya huvudtränare 
Benjamin Kinnunen och hans övriga 
stabs kunskap och engagemang, det 
kan leda oss långt mot våra mål.  
       
Vi inom Umeå FC har ett stort fokus 
på att utveckla vår förening och våra 
verksamheter ur olika perspektiv våra 
utvecklingsområden under året kom-
mer att vara följande:

• Se över möjligheterna att ytterligare 
utveckla vår akademiverksamhet.
• Förbättra samarbetet och dialogen 
mellan våra nuvarande lag.
• Arbeta för att ytterligare stabilisera 
vår ekonomi och skapa mer resurser 
för att förbättra möjligheterna att 
avancera i seriesystemet.
• Utveckla vår supporterkultur.

Årligen beslutar vi om olika utveck-
lingsområden att arbeta efter och 
årets områden känns mycket inspire-
rande och viktiga att fokusera på med 
tydliga syften.

Under det nyss genomförda årsmötet 
valdes tre nya styrelseledamöter in i 
vår styrelse, nämligen Henrik Widman, 
Guilliano Garonzi och Jens Lidberg, 
personer som med sitt engagemang, 
kompetens och intresse kommer 
att bidra till vår verksamhet på olika 
sätt. Jag tycker det känns inspire-
rande med en styrelse med personer 
som varit med i dessa sammanhang 
tidigare kombinerat med helt ”nya 
ansikten”. 

Det skall också bli intressant att 
följa våra akademispelare i division 
2 samt i U-17:s riksserie där division 
2-laget har fått en liten tuffare inled-
ning medans U-17 laget har börjat 
serien på ett förtroendegivande sätt. 
Det viktigaste här är möjligheten till 
bra spelutvecklande miljö där min 
övertygelse också är att resultaten för 
division 2-laget kommer att komma ju 
längre säsongen fortlöper.  

Ett av våra fokusområden är alltså att 
på olika sätt försöka utveckla vår sup-
porterkultur, något som skulle påverka 

föreningens verksamheter på många 
olika sätt. Bland annat skulle det 
innebära mer publik på våra matcher 
och en bättre inramning och ur det 
perspektivet var det kul att konstatera 
att det i hemmamatchen mot Gävle 
var nästan 900 personer på plats.Vi 
är på väg att bygga upp något positivt 
kring detta som kommer att ge effekt 
på både kort och lång sikt.

Jag hoppas att vi ses på våra matcher 
många gånger under säsongen!    

Håkan Bäckström
Ordförande Umeå FC

Frågor gällande innehållet i denna annonsbilaga besvaras av Umeå FC:s 
klubbchef Markus Wikström, telefon 073-069 44 02, markus@ufc.se.
Texter: Adam Segerdahl, Filip Elofsson, Gabriel Olofsson
Foto: Jan Hofverberg, Henrik Karmehag, Markus Wikström, Andreas 
Norlén och Stella Karlsson Garonzi
Redigering och design: Markus Wikström

Tryck: Daily Print i Umeå AB
Upplaga: 40 000 ex.
Omslagsbild: Yoel Embaye i matchen mot Vasalund.
Omslagsfoto: Jan Hofverberg

HELA UMEÅS FC

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

>>Vi är på väg att bygga upp något positivt kring detta 
som kommer ge effekt på både kort och lång sikt<<

FOTO: Linda Eliasson
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Affärsliv print, kvartsida sept, okt, nov

Hyr där proffsen hyr.
Vi vill sprida leenden världen över och förändrar liv. Vi stödjer kampanjen 
Operation Smile som opererar barn med läpp-käk-gomspalt. Genom att 
hyra maskiner och verktyg till ditt byggprojekt bidrar du till insamlingen.

Läs mer om kampanjen på lemaskin.se eller operationsmile.se
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Trots ett strålande fjolår 
som kröntes med avance-
mang till Division 1 valde 
”Benji” att lämna Team 
TG efter säsongen. Det 
blev totalt fem år där han 
under sista året hade an-
svaret som huvudtränare.
   - Jag kände tidigt under 
säsongen ifjol med TG 
att det skulle bli min sista 
säsong. Vilket kanske 
låter konstigt när man 
är på väg att avancera i 
seriesystemet, men jag 
kände att även om vi vann 
serien fanns inte de förut-
sättningar och målen som 
jag ville ha som ledare, 
berättar han.

Inte långt efter att han 
meddelat sin dåvarande 
arbetsgivare om att det 
skulle bli det sista han 
gjorde för klubben ringde 
Umeå FC. Det slutade upp 
med att han skrev ett tre-
årsavtal.
   - När jag fick samtalet 

efter säsongen från Adam 
(Chennoufi, sportchef) och 
hade möte med honom 
och Markus (Wikström, 
klubbchef) kände jag att 
det här är en resa som jag 
vill vara med om, berättar 
han och fortsätter:
   - Både potentialen men 
framförallt arbetsmoralen 
på alla runtomkring finns 
i Umeå FC. För 
mig handlar de 
väldigt mycket om 
att kunna vara i 
en förening där 
drivkraften att 
konstant vilja bli 
bättre finns. Men 
även, jag vill vara del av 
en organisation som vill 
skapa elitfotboll, det är 
oerhört viktig att ha ett 
herrlag inom elitfotbollen. 
Vi måste få fler förebilder 
för de unga fotbollsintres-
serade killarna i Umeå och 
något som finns i närom-
rådet att sikta på.

Nu har det gått cirka fem 
månader sedan han tog 
över och han känner sig 
nöjd med den första tiden.
   - Det har varit väldigt 
inspirerande, att få lära 
känna en ny grupp av 
människor och framfö-
rallt börja sätta samman 
en idé tillsammans med 
gruppen om hur vi ska ta 

oss framåt. Det har varit 
mycket nytt i arbetssättet 
gentemot tidigare år. Vi 
har ökat träningsdosen, 
vi har börjat använda oss 
mer av tekniska hjälpme-
del för att skapa bästa 
möjliga förutsättningar 
för spelarna och ledarna i 
vardagen, berättar han.

Och som tränare vill du 
även ha en spelargrupp 
som både förstår och vill 
nå samma mål som dig 
själv och där har ”Benji” 
ingenting att klaga på.
   - Det är en väldigt, 
väldigt driven grupp med 
höga mål och en vilja av 
att hela tiden bli bättre. 
Det finns en vilja av att 

vinna framförallt, men 
det finns även en väldigt 
stark gemenskapskänsla 
i gruppen, där alla vill 
varandras bästa trots att 
man kanske konkurrerar 
om speltid.

Benjamin är uppväxt på 
Ålidhem och Sofiehem, det 
med en pappa från Iran 

och mamma från Finland. 
En rätt udda kombina-
tion men ”Benji” kunde 
inte önska sig en bättre 
uppväxt.
   - Jag och min bror växte 
upp i ett mångkulturellt 
hem där vi fick en trygg 
och fin uppväxt. Det går 
inte att komma undan att 
mina föräldrar har betytt 

allt för mig. De har 
gett mig och min 
bror värderingar 
som vi tar med 
oss genom livet, 
gett oss kärlek 
och ställt upp 
genom allt. Fram-

förallt mamma behöver få 
en stor eloge då hon har 
fått dra ett stort lass i vår 
familj och hon är en stor 
förebild för mig.

Men han har också erfa-
renheten hur skört livet 
kan vara. När han skulle 
fylla 15 år fick familjen 
beskedet om att pappa 

Nasser drabbats av mul-
tipel myelom, en kronisk 
cancerform (samma sjuk-
dom som Klas Ingesson), 
och inte skulle klara sig. 
Ett tufft slag för en kille 
mitt i tonåren.
   - Han levde nio år med 
sjukdomen innan hans 
kropp inte klarade det 
mer. Det vi är tacksamma 
över är att majoriteten av 
de nio åren var relativt 
bra och vi kunde ha en 
fungerande vardag i hem-
met, berättar ”Benji” och 
fortsätter:
   - Att växa upp under 
övergången tonåring/
ung vuxen med vetskapen 
om att ens pappa inte 
kommer klara sig från 
sjukdomen gjorde att jag 
stängde in väldigt många 
känslor under en lång tid.

Fortsättning på sid. 6 >>

När Benjamin Kinnunen Nassiri, 33, presenterades som ny huvudtränare i december förra året 
blev han den yngsta i klubbens historia. Nu vill han ta Umeå FC mot svensk elitfotboll.
- Jag vill vara en del av att klubben tar sig till eliten.

Umeåsonen
leder Umeå FC 
framåt

>>För mig handlar de väldigt mycket om 
att kunna vara i en förening där drivkraften 
att konstant vilja bli bättre finns<<
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Den 33-årige Umeåsonen Benjamin Kinnunen Nassiri är Umeå FC:s nya huvudtränare. FOTO: Jan Hofverberg
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Det slog dock tillbaka 
några år senare som 
gjorde att Benjamin ham-
nade i sin tyngsta period 
i livet.
   - För min egen del kom 
reaktionen av pappas 
sjukdomstid efter han gick 
bort. Det var några tunga 
år där jag utvecklade en 
psykisk ohälsa pga alla 
känslor som jag hade 
stängt in under flera år. 
Perioden i livet efter pap-
pas bortgång var riktigt 
tuff och det tog lång tid 
att ta sig ur den.
Men ur den kom han och 
idag ser han det som en 
viktig erfarenhet.
   - Det är en del av pro-
cessen av livet. Vi möts 

alla av framgångar och 
motgångar i våra liv. Jag 
behövde skapa en accep-
tans och försöka så gott 
det gick skapa en ny form 
av vardag där jag behövde 
acceptera de symptom 
som blev en del av mig.

Idag har Benjamin själv 
två barn, Lilja, 8, och Lu-
kas, 5, och som tränare på 
semi-professionell nivå är 
det ett pussel att få ihop. 
Framförallt då han och 
barnens mamma separe-
rade för två år sedan.
   - Det är en livsstil med 
oregelbundna arbetstider, 
kvällar och helger som 
försvinner i princip hela 
året. Att kombinera det 

med att vara förälder är en 
utmaning måste jag säga.
   - Jag är oerhört tacksam 
mot barnens mamma som 
är förstående till mitt yrke 
och att vi har ett sådant 
upplägg där jag har möj-
ligheten att hinna umgås 
med barnen varje dag 
innan våra träningar.

Umeå FC har inlett se-
rien med två segrar, en 
oavgjord och en förlust. 
En helt okej start enligt 
Benjamin.
   - Prestationsmässigt 
tycker jag att vi har visat 
att vi har en hög högsta-
nivå och att vi framförallt 
är svåra att göra mål på. 
Vi vill skapa en identitet 

i vårat sätt att spela och 
den processen är fortfa-
rande något som vi har 
fått kämpa lite med här i 
inledningen.

Samtidigt som man skall 
leva i nuet med nästa 
match och resultat så är 
laget inne i en process, 
med nya idéer och tankar 
som ska ta Umeå FC mot 
svensk elitfotboll.
   - Det var först i början 
av mars som vi kände att 
nu är vi i princip alla på 
plats och nu kan vi börja 
arbeta med den kollektiva 
förståelsen. Utifrån det 
perspektivet tycker jag 
att vi ligger bra till, säger 
Benjamin och fortsätter:

   - Vi vill bygga en vardag 
för spelare och ledare 
som är så professionell, 
utvecklande och tillåtande 
som möjligt. Att vår iden-
titet i spelet lyser igenom 
match efter match och 
att Umeå FC blir en del av 
fotbollskartan i Sverige.

Som 33-åring och huvud-
tränare är Benjamin bara 
i början av en lång karriär, 
så vad är då slutdestina-
tionen?
   - Jag har väl inga direkta 
drömmar som att jag en 
dag ska träna Barcelona, 
den enda ”drömmen” jag 
har är att om möjligheten 
skulle ges att vid nån pe-
riod i livet kunna involvera 

mig inom fotbollen i Iran, 
det skulle vara ett sätt för 
mig att hedra min pappa 
som var oerhört fotbolls-
intresserad
   - Annars är det så att du 
får vad du förtjänar. Gör 
jag ett bra jobb, fortsät-
ter att jobba hårt, så får 
jag se vart det bär mig i 
framtiden. Men först ska 
vi se till att Umeå FC tar 
sig mot svensk elitfotboll!

GABRIEL OLOFSSON

>>Det är oerhört viktig att ha ett herr-
lag inom elitfotbollen. Vi måste få fler 
förebilder för de unga fotbollsintres-
serade killarna i Umeå och något som 
finns i närområdet att sikta på.<<

FOTO: Jan Hofverberg
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Transferfönstret är
öppet 365 dagar om

året 
Dags att sälja företaget? 

Vi hjälper ägare att genomföra företagsförsäljningen på bästa vis!  Vi har nu flyttat in på våra nya kontor på Storgatan 44 välkomna dit. 

Ta en fika med oss!

Fredrik: 070 - 678 38 71

fredrik@revenues.se 
 

 Revenues AB är ett konsultbolag från Umeå som jobbar
med med små- och medelstora företag inom områdena

strategi, innovation och företagsförsäljning.
   

UMEDALENS ELEKTRISKA
ÖNSKAR UMEÅ FC LYCKA TILL 

UNDER SÄSONGEN 2022!
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Det har nu gått några 
månader sedan den cen-
trala mittfältaren skrev på 
för Umeå FC. Kontraktet 
sträcker sig över två år 
och såhär i efterhand kän-
ner han sig nöjd med valet 
av klubb.
   - Jag har fått ett väldigt 
gott mottagande med allt 
ifrån sportchef, tränare 
och spelargruppen. Det är 
en hög ambitionsnivå och 
det var lite vad jag efter-
strävade när jag beslutade 
mig för att gå till UFC, 
säger Seger.

Tidigare har han ett för-
flutet i Brommapojkarna 
där han gick från pojk-
lagen hela vägen upp till 
A-truppen. Han menar att 
tiden där är något som har 
format honom, både som 
spelare men också på ett 

personligt plan.
   - Det är en fantastiskt 
bra skola, där jag utbil-
dades som fotbollsspe-
lare utan men också som 
människa. Det är där jag 
fick grunden till min pro-
fessionalitet och mentali-
tet som jag har idag.
Därefter tog karriären en 
något annorlunda vänd-
ning. Istället för division 
ett med Brommapojkarna 
blev det den spanska tred-
je- och fjärde divisionen 
med laget Caudal Depor-
tivo, där han tillbringade 
över två säsonger.
   - Efter att vi hade åkt 
ur Superettan så kände 
jag lite att jag ville passa 
på och ta möjligheten att 
testa Spanien. Jag är själv 
halvspansk och har alltid 
gillat fotbollen där, säger 
Seger.

Att det sedan blev en 
flytt tillbaka till Sverige 
berodde främst på att han 
ville återuppta sina juri-
dikstudier som han under 
utlandsvistelsen hade 
tagit en paus från.
   - Jag kände kanske att 
den livsstilen inte var så 
stimulerande att ha så 
mycket ledig tid utöver 
fotbollen. Jag läste lite 
kurser på distans, men 
kände att jag ville fortsät-
ta på juristprogrammet. 
Det var läge att flytta hem 
helt enkelt.

Under våren ser han fram 
emot att ta sin examen 
och menar att det är vik-
tigt att ha något vid sidan 
av fotbollen som man 
brinner och intresserar 
sig för.
   - Vissa perioder har varit 

väldigt stressigt så ibland 
har det inte varit helt 
optimalt. Samtidigt har 
det bidragit till att man får 
lite andra perspektiv på 
fotbollen. De
perioder då det har gått 
emot lite har jag haft 
plugget att rikta fokuset 
mot. Det har underlättat 
väldigt mycket för mig.
   - Jag vill egentligen re-
kommendera alla som vill 
bli professionella fotbolls-
spelare att inte lägga alla 
ägg i samma korg för man 
vet inte riktigt vad som 
händer i framtiden, säger 
Seger.

Insikten om att fotbol-
len ibland kan ta olika 
vändningar blev speciellt 
tydligt för honom i sam-
band med en korsbands-
skada som han ådrog 

sig under 2020. Då hade 
nyss lämnat sin tidigare 
klubb Sollentuna och gjort 
comeback i Brommapoj-
karna.
   - Det är en mardröm 
för alla fotbollsspelare. 
Man fick många tankar i 
huvudet men som tur var 
hade jag ett otroligt bra 
team som hjälpte mig att 
komma tillbaka. Det var 
en otroligt tuff period, men 
också väldigt stärkande 
och motiverande nu i 
efterhand, säger Seger.

Idag har han återhämtat 
sig helt från skadan, men 
för att vara på den säkra 
sidan har han fortsatt med 
en kontinuerlig rehab.
   - Jag är inställd på att 
göra det i resten av min 
karriär. Som person är 
jag väldigt noggrann med 

mina förberedelser vill mi-
nimera riskerna att något 
sådant händer igen.

I fortsättningen hop-
pas han kunna bidra så 
mycket som möjligt till 
att UFC når upp till sina 
målsättningar. Vägen dit 
är genom hårt jobb, både 
på och vid sidan av planen 
menar Seger.
   - Jag vill bidra med 
resultaten på plan och 
se till att vi är med och 
krigar i toppen. Sedan 
utanför planen hoppas 
jag kunna vara en förebild 
för de yngre spelarna och 
på olika sätt hjälpa till 
att föra Umeå FC framåt, 
avslutar han.

ADAM SEGERDAHL

Nyförvärvet Alexander Seger, 25, berättar om hur det är att kombinera 
ett liv som fotbollsspelare med studier, sin tid som utlandsproffs i 
Spanien och hur en skada var nära att kosta honom karriären.

“Det är en mardröm för alla 
fotbollsspelare”

>>Jag vill egentligen rekommendera alla som 
vill bli professionella fotbollsspelare att inte 
lägga alla ägg i samma korg för man vet inte 
riktigt vad som händer i framtiden<<

Alexander Seger skrev på ett två-årsavtal inför 2022 där han senast kommer från IF Brommapojkarna. FOTO: Jan Hofverberg
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Det var ingen anonym 
inledningen den offensiva 
mittfältaren hade i sin nya 
klubb. Han gjorde mål i 
sina fem första matcher 
i sin nya tröja inklu-
sive seriepremiären mot 
Vasalund. En flygande 
start kan man säga. Laget 
har också inlett Ettan-
säsongen på ett bra sätt 
men det finns mer att 
hämta menar Wikman.
   - Sju av 12 poäng så 
här i inledningen är helt 
okej men vi är långt ifrån 
nöjda. Det är många 
matcher kvar och vi ska 
se till att göra allt vi kan 
för att vinna så många 
matcher som möjligt.

Att flytta hemifrån för för-
sta gången är tufft, ännu 

tuffare om avståndet är 
upp emot 60 mil. Det var 
verkligheten för Wikman 
när han tog beslutet att 
flytta från hemstaden 
Uppsala till Umeå.
   - Såklart har det varit 
tufft. Jag flyttade från 
tryggheten hemma i 
Uppsala för fotbollens 
skull och de är såklart 
en chansning. Men jag 
kände att det var det 
bästa alternativet för min 
fotbollsutveckling och jag 
är jättenöjd hur allt blivit, 
säger han.
Glad är han också att 
ha lagkompisarna Tarik 
Hamza, Yoel Embaye och 
Ibrahim Habib som gran-
nar.
   - Det är kanon! Allt blir 
roligare när man har lag-

kompisar nära som man 
kan hitta på saker tillsam-
mans med.

Samuel Wikman kommer 
från en riktig fotbolls-
familj. Den ett år yngre 
brodern Adam Wikman 
tillhör även han Sirius och 
pappa Magnus Wikman är 
assisterande tränare i det 
svenska damlandslaget.
   - Både jag och min 
lillebror har alltid spelat 
fotboll tillsammans och 
pushat varandra till att bli 
bättre. Mycket är tack vare 
pappa som lärde oss att 
älska fotboll i väldigt tidig 
ålder, berättar han.

När det kommer till före-
bilder inom fotbollen så 
blickar han mot kanske 

den bästa denna planet 
har skådat.
   - Messi har alltid varit 
min stora förebild och 
har alltid velat efterlikna 
saker han gör i sitt spel 
så han är definitivt min 

största idol, säger han och 
fortsätter;
   - Sen har det alltid fun-
nits människor jag sett 
upp till inom fotbollen 
som lärt mig saker från 
när jag började spela 
fotboll fram tills nu och en 
av de är Moustafa Zeidan 
i Sirius. Han vill verkligen 
vill mitt bästa och ger mig 
råd och tips dagligen vil-
ket jag såklart är tacksam 
för.

Under 2021 så skrev han 
ett längre avtal med IK 
Sirius, en stor dag för en 
Uppsala-kille.
   - Det var såklart jättest-
ort för mig. Man har gått 
på Sirius matcher sen jag 

var ett litet barn och drömt 
om att få skriva kontrakt, 
att få spela i den tröjan på 
seniornivå.

Nu är det Umeå FC som 
gäller för den skicklige 
mittfältaren och han hop-
pas på ett år som ska göra 
bra både för sin nya klubb 
och sin egna fotbollsut-
veckling.
   - Jag vill vinna massa 
fotbollsmatcher då det är 

därför man håller på med 
den här idrotten. Självklart 
vill jag hjälpa laget med 
det jag kan göra på planen 
och försöka samla på mig 
massa erfarenheter och 
komma tillbaka till Sirius 
som en bättre fotbollspe-
lare än vad jag var när jag 
lämnade.
Och även om mycket 
redan finns i hans arsenal 
idag så är det specifikt 
en detalj som han hävdar 
måste bli bättre.
   - Det är mycket jag be-
höver utveckla i mitt spel, 
men det som jag försöker 
lära mig mycket av är att 
spela i ett intensivt tempo 
över 90 minuter.

GABRIEL OLOFSSON

Han blev inlånad från Allsvenska Sirius inför säsongen och presente-
rade sig själv med att dra in en frispark i krysset i sin första match för 
Umeå FC. Samuel Wikman, 20, trivs i sin nya tillvaro.
- Jag trivs väldigt bra i laget och staden. Jag är väldigt nöjd än så 
länge.

Wikman trivs i sin nya miljö

>>Jag kände att det var 
det bästa alternativet för 
min fotbollsutveckling.<<

Samuel Wikman, 20, är inlånad från allsvenska IK Sirius över säsongen 2022. FOTO: Jan Hofverberg
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EN MÖTESPLATS 
FÖR ALLA MÖTEN

EN LEVANDE MÖTESPLATS FÖR ALLA TYPER AV MÖTEN.

Umeå Folkets Hus är den naturliga mötesplatsen oavsett vilken typ av möte du har behov av. Allt från ditt 
möte med bostadsrättsföreningen, idrottsföreningen till den stora internationella kongressen som delvis 
sker digitalt löser vi. Kulturen i Umeå har sin naturliga och självklara plats hos oss och här kan du se de 
flesta akter som turnerar i Sverige. Lägger du till våra restauranger och alla nöjesarrangemang som sker i 
form av danser, vin- och öl provningar, vinmässor så förstår du varför vi är en naturlig mötesplats i Umeå.

Läs mera om vad vi kan erbjuda just dig på vår hemsida umeafolketshus.se eller välkommen in när det passar.

Möten
Konferens
Kongress

Teater
Konsert
Nöjen

Middagar
Vinprovning
Banketter

Digiatala- 
och hybrid-
möten
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22. HUGO BERGSTRÖM
Född: 2001

Position: Mittfältare
Moderklubb: Ersmarks IK
Kom till Umeå FC: 2020

24. LINUS MARKLUND
Född: 1994

Position: Försvarare
Moderklubb: Rönnskär Railcare IF

Kom till Umeå FC: 2021

25. ADAM SANDSTRÖM
Född: 2002

Position: Mittfältare
Moderklubb: Sandåkerns SK

Kom till Umeå FC: 2021

1. MIIKKA MUJUNEN
Född: 1996

Position: Målvakt
Moderklubb: FC Kuusysi
Kom till Umeå FC: 2022

2. IBRAHIM HABIB
Född: 1996

Position: Mittfältare
Moderklubb: Karlslunds IF

Kom till Umeå FC: 2021

3. RASMUS ANDERSSON
Född: 2003

Position: Försvarare
Moderklubb: Ersboda SK
Kom till Umeå FC: 2021

4. TARIK HAMZA
Född: 1997

Position: Försvarare
Moderklubb: Hageby IF
Kom till Umeå FC: 2021

9. JONATHAN LUNDBÄCK
Född: 1994

Position: Anfallare
Moderklubb: Brunflo FK
Kom till Umeå FC: 2021

10. YOEL EMBAYE
Född: 1999

Position: Mittfältare
Moderklubb: Ersboda SK
Kom till Umeå FC: 2018

11. SHERALI YULDASHEV
Född: 1999

Position: Anfallare
Moderklubb: IFK Norrköping

Kom till Umeå FC: 2022

14. VICTOR KAMF
Född: 1999

Position: Anfallare
Moderklubb: IFK Umeå
Kom till Umeå FC: 2018

26. DAVID EKMAN
Född: 2002

Position: Mittfältare
Moderklubb: Tegs SK

Kom till Umeå FC: 2022

TRUPPEN 2022TRUPPEN 2022 TRUPPEN 2022TRUPPEN 2022
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5. GBENGA AROKOYO
Född: 1992

Position: Försvarare
Moderklubb: Davish Athletic, Nigeria

Kom till Umeå FC: 2021

6. ALEXANDER SEGER
Född: 1996

Position: Mittfältare
Moderklubb: Kärrdals IF
Kom till Umeå FC: 2022

7. AMARO BAHTIJAR
Född: 1998

Position: Mittfältare
Moderklubb: Sunds IF

Kom till Umeå FC: 2022

8. EMMANUEL YEBOAH
Född: 1997

Position: Mittfältare
Moderklubb: Miracle FC
Kom till Umeå FC: 2018

15. TOBIAS WESTIN
Född: 2001

Position: Försvarare
Moderklubb: Tegs SK

Kom till Umeå FC: 2021

17. ALBIN NÄSLUND
Född: 2000

Position: Anfallare
Moderklubb: Täfteå IK

Kom till Umeå FC: 2021

19. LUKAS BERGQVIST
Född: 2000

Position: Försvarare
Moderklubb: Söderhamns FF

Kom till Umeå FC: 2022

20. SAMUEL WIKMAN
Född: 2002

Position: Mittfältare
Moderklubb: Uppsala-Kurd FK
Kom till Umeå FC: 2022 (lån)

27. ALEXIS BBAKKA 
Född: 1995

Position: Anfallare
Moderklubb: Simba

Kom till Umeå FC: 2020

30. PONTUS ERIKSSON
Född: 2002

Position: Målvakt
Moderklubb: Ersmarks IK
Kom till Umeå FC: 2021

TRUPPEN 2022TRUPPEN 2022

31. VLADIMIR SUDAR
Född: 1985

Position: Målvakt
Moderklubb: FK Leotar
Kom till Umeå FC: 2021

LEDARSTAB

Benjamin Kinnunen Nassiri, tränare
Magnus Henrysson, ass. tränare
Kim Eriksson, mv-tränare
Markus Lönninge, fysiotherapeut
Lars Andersson, fysiotherapeut
Patrik Sundström, videoanalytiker
André Öhman, material
Sporting Weah, material
Marcus Bohlin, läkare
David Hellsten, läkare
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Hittills har det mest blivit 
att växla mellan att gå till 
träningarna och plugget, 
men Amaro har ändå fått 
ett gott intryck efter första 
tiden i sin nya hemstad. 
   - Jag ska försöka 
utforska staden lite mer i 
sommar. Men Umeå är en 
mysig stad och det finns 
allt man behöver. 

Amaro Bahtijar anslöt till 
UFC inför säsongen efter 
en bra sejour i Hudiks-
valls FF där han varit en 
av de bärande spelarna 
på mittfältet. Han beskri-

ver känslan han fått av 
klubben som väldigt bra 
och trivs med grabbarna 
i laget. 
   - Det känns stort och 
professionellt här, jag 
tycker klubben borde 
spela högre upp i divi-
sionerna. Allt har börjat 
som jag förväntade mig 
och det har varit roligt att 
gå till träningarna. Alla 
strävar mot samma mål 
och det är skön stämning 
i laget.   

Karriären har minst sagt 
pendlat upp och ner, både 

geografiskt och nivåmäs-
sigt. Amaro slog igenom 
som en stor talang och 
när han var 17 reste han 
ner till norra Italien för 
provspel med storklubben 
Udinese. Som 19-åring 
gjorde han sedan all-
svensk debut med GIF 
Sundsvall. Sedan började 
det som Amaro beskriver 
som ett arbete i uppförs-
backe. 
   - Efter att ha spelat med 
”Giffarna” valde jag att gå 
till IFK Timrå, och då blev 
som att jag var tvungen 
att jobba mig upp igen. 

Det blev inte riktigt som 
jag hade tänkt mig, och 
då blev det svårt att ta sig 
tillbaka till den nivån jag 
hade varit på.  

Vid sidan av fotbollen stu-
derar Amaro till polis, och 
valet av yrke inspirerades 
mycket av hans mamma 
som är sjuksköterska. 
   - Man är ung och tänker 
mycket på vad man vill 
göra, och för mig hand-
lade det framförallt om att 
hjälpa människor. Jag vill 
kunna få människor att 
känna sig trygga. Men det 
känns också spännande 
med ett yrke där ingen 
dag är den andra lik. Varje 
dag innebär att man ställs 
inför helt nya situationer. 

Den passningsskickliga 
innermittfältaren tror även 

att den attityd och hjälp-
samma inställning som 
krävs för att vara polis kan 
vara en fördel på planen. 
   - Jag försöker alltid 
jobba så hårt som möjligt 
för laget, och skulle säga 
att jag är en bra lagspe-
lare. Om det behövs kan 
jag kliva fram och vara en 
ledartyp och försöker all-
tid att slita hårt för laget. 

Hans mål med säsongen 
är tydligt, och det märks 
att Amaro verkligen är 
inställd på att göra allt 
för att målet ska kunna 
uppnås. 
   - Jag vill bidra med vad 
som helst för att vi ska 
kunna gå upp. Det kan 
vara allt från att ge hundra 
ute på planen till att bidra 
med energi vid sidan av 
planen. Bidra till en sta-

bilitet och god stämning 
i laget så att vi kan ta de 
poäng som krävs för att 
gå upp. 

Även fast Amaro försöker 
fokusera på nuet har han 
fortfarande både en stark 
vilja och framtidstro. Trots 
att karriären varit brokig 
finns drömmarna alltjämt 
kvar.
   - Man har mål om att 
spela högre upp, men just 
nu spelar jag i Umeå och 
vill prestera bra här. Det är 
enda sättet att fortsätta 
framåt och uppåt. Hung-
ern finns fortfarande kvar. 

FILIP ELOFSSON

Inför säsongen anslöt nyförvärvet Amaro Bahtijar till Umeå FC efter 
ett strålande år i Hudiksvalls FF. Den polisstuderande 23-åringen 
hoppas nu på en nytändning i Umeå efter en karriär som tagit honom 
både till Udinese i Italien och division 5 i Sundsvall. 
- Jag tror på mig själv och vill verkligen bidra till att Umeå FC ska 
spela i Superettan, säger Amaro.

Nyförvärvet har siktet inställt uppåt 
- “Hungern finns fortfarande kvar” 
>>Jag vill bidra med vad som helst för att vi ska kunna gå upp.<<

Den skicklige och hårt jobbande mittfältaren Amaro Bahtijar har haft en brokig karriär . FOTO: Jan Hofverberg
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Sälj din bostad med Umeås 
marknadsledande mäklarbyrå!

Ö S T R A  S TAT I O N  –  U M E Å S  N YA  
O C H  H Å L L B A R A  S TA D S D E L 

F Ö R S Ä L J N I N G  PÅ G Å R

Det är ett stort intresse för bostäderna på 
Östra Station. Endast ett fåtal lägenheter 
finns kvar till försäljning.

L Ä S  M E R  om Östra Station på balticgruppen.se

N U  B Y G G E R  V I  Ö S T R A  S T A T I O N

– en ny stadsdel i Umeå som kopplar 
ihop centrum och Universitetsstaden. 
Här tar vi vara på den kraft och potential 
som finns på en plats där tusentals 
människor passerar dagligen och stärker 
områdets betydelsefulla roll inom 
hållbart resande. Närheten till sjukhuset, 
de båda universiteten, flygplatsen, 
utvecklingsområdet Ön och centrum gör 
att projektet Östra Station är viktig för 
Umeås utökade stadskärna. Vår vision 
för Östra Station är en levande stadsdel 
för det enkla, smidiga och hållbara livet. 

I  O M R Å D E T  P L A N E R A R  vi för kontor, 
service, bostäder, mötesplatser, gym, 
restauranger, livsmedelsbutik och lös-
ningar inom hållbara kommunikationer.

S
K

IS
S

 V
IS

IO
N

: W
IN

G
Å

R
D

H
S



  ANNONS DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HELA UMEÅS FC ANNONS16

Ali gör sitt andra år i 
Umeå FC organisation och 
sin första säsong i U21-
truppen. Laget har fått 
en tuff start på Division 
2-spelet med tre förluster 
på tre omgångar men Ali 
ser en förklaring.
   - Inledningen har varit 
utmanande men sam-
tidigt en lärorik start på 
säsongen. Eftersom vår 
verksamhet bygger på att 
inför varje säsong flytta 
upp spelare från U17-
laget så är det naturligt att 
vi till en början behöver en 
acklimatiseringsperiod att 
gå från junior- till senior-

fotboll, menar han.
Ali, som 2020 fick motta 
priset som Årets ledare 
på Umeå Idrottsgala, kom 
från GUIF inför säsongen 
2021 och har trivts som 
fisken i vattnet från första 
dagen.
   - Ända sedan den första 
dagen har jag upplevt 
ett stort driv och enga-
gemang från samtliga i 
klubben. Jag har en daglig 
kontakt med Adam (Chen-
noufi, sportchef), Benja-
min (Kinnunen Nassiri, 
tränare UFC) och Mattias 
(Björkman, tränare UFC 
Akademi U17) så det 

känns bra att ha likasin-
nade personer runt sig i 
föreningen, säger han och 
fortsätter:
   - Riktningen är tydlig 
från klubbens sida kring 
vad vi vill uppnå med 
akademiverksamheten. 
Känslan är att vi hela tiden 
arbetar med att skapa så 
goda förutsättningar som 
möjligt för att spelare i 
vår verksamhet ska få en 
god fotbollsutbildning och 
samtidigt må bra.

Efter både skade- och häl-
so-komplikationer så lade 
han själv skorna på hyllan 

redan som 19-åring. Att 
bli tränare fanns dock i 
Alis bakhuvud redan från 
ett tidigt stadie och det 
blev även ett sätt att fort-
sätta hålla kontakten med 
sporten han älskar.
   - Jag har sedan tidig ål-
der haft ett stort intresse 
för taktik och detaljer 
inom fotbollen och jag 
minns att jag som ung 
brukade fundera på vad 
det var som gjorde att jag 
upplevde att en träning 
var lärorik och stimu-
lerande. Sedan har jag 
alltid uppskattat och sett 
upp till tränare som haft 

en förmåga att inspirera 
och lära ut fotboll på ett 
givande sätt, berättar han 
och fortsätter:
   - Så mitt intresse har 
alltid funnits där, och 
tränarspåret blev väl 
tydligare när jag på grund 
av hälsorelaterade ut-
maningar tvingades hitta 
andra sätt att vara nära 
fotbollsplanen.

Vad är dina styrkor som 
ledare?
   - Mina styrkor skulle 
jag säga är att se och 
bekräfta människan och 
inte bara spelaren i min 

verksamhet, att vara tydlig 
med lagets arbets- och 
förhållningssätt samt min 
förmåga att bygga upp 
relationer med spelarna.

Med sina 26 år är Ali ännu 
i början på sin tränarkar-
riär, men målsättningen är 
solkar.
- Det är att träna ett 
seniorlag på elitnivå och 
kunna leva på fotbollen, 
avslutar han.

GABRIEL OLOFSSON

Ifjol tog han UFC Akademi U17 till U17 Allsvenskan efter serieseger 
och ett nervkittlande kvalspel. Till i år tog 26-årige Ali Hussein steget 
upp till U21 och leder UFC Akademi i Division 2.
- Det som inspirerar mest är att se utvecklingen som spelarna och 
laget gör under resans gång. Att få vara med och bidra till att spelare 
kan ta nästa kliv i deras utveckling och nå deras personliga målsätt-
ningar, säger han.

Ali Hussein är inför i år ny tränare för UFC Akademi U21. FOTO: Andreas Norlén

UFC AKADEMI

Ali Hussein ser mer än 
bara fotbollsspelaren

>>Känslan är att vi hela tiden arbetar med att 
skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
att spelare i vår verksamhet ska få en god fot-
bollsutbildning och samtidigt må bra.<<
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Vi lägger grunden för 
framtidens Umeå
Tack vare kompetenta och engagerade medarbetare kan vi  
utföra mark och anläggningsarbeten med hög kvalitet.  
 
Nu söker vi en platschef med erfarenhet från branschen och 
fler erfarna markarbetare. Låter det intressant?  
 
Läs mer på umeaentreprenad.se

Hej Umeå! 

Sto
rg
ata
n

enue

Kungsgatan

P-huset Skylten
Zonkod 123456

Kom igång!

Skanna koden eller 
besök parkster.se/app

Vi ser gärna att ni 
parkerar i anfallszon...



  ANNONS DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HELA UMEÅS FC ANNONS18

Tre år i Umeå FC har satt 
sina spår, men lycklig-
tvis är det bra sådana. 
Nu finns en tydlig bild av 
klubben och i beskriv-
ningen snålas det inte på 
goda ord. 
   - Det är en väldigt driven 
och ambitiös klubb. Jag 
vet inte om familjär är rätt 
ord, men inom Umeå FC 
är du väldigt nära med 
alla och det gör att man 
verkligen 
känner en 
lojalitet.

Mattias 
Björkman 
är född och 
uppvuxen 
i Jönköping, men flyttade 
sedan till Göteborg när 
han var elva år. Trots sin 
unga ålder på endast 23 
år har han redan hun-
nit med en hel del i sin 
tränarkarriär. Idag har han 
huvudansvar för U17-
laget i UFC, och med en 
ambitiös inställning till 
uppdraget jobbar han hårt 
för att utveckla Umeås 
unga talanger. 

   - För mig handlar det 
mycket om att utbilda in-
divider inom ett kollektiv. 
Det jag menar med det är 
att både förbättra indivi-
dens tekniska kvalitéer 
utifrån position på planen 
men även hur man förhål-
ler sig till att vara en del 
av det kollektiva. 

Innan Mattias kom till 
Umeå arbetade han inom 

en av sveriges största 
fotbollsklubbar när han 
tränade IFK Göteborgs 
14-åringar. Under sin tid i 
Blåvitt samlade han på sig 
viktiga lärdomar.
   - Jag har fått med mig 
att alltid bibehålla en hög 
kravbild och tagit del av 
massor av kunskap från 
duktiga personer inom IFK 
Göteborg. Det är många 
där som har en otrolig 

erfarenhet och det har 
varit nyttigt.  

Målet för framtiden är i 
nuläget att kunna ar-
beta med fotboll på heltid, 
men han känner även ett 
ansvar att fortsätta hjälpa 
Umeå FC:s akademi att 
utvecklas. Ödmjukt menar 
Mattias att i slutändan 
kommer allting att hamna 
på rätt plats. 

   - Jag för-
söker bara 
jobba hårt 
för varje 
säsong. 
Till slut så 
hamnar 
man där 

ens kunskapsnivå ligger 
och där man förtjänar. Jag 
jagar inget speciellt, utan 
jobbar hårt där jag befin-
ner mig för stunden.  
 
FILIP ELOFSSON

Akademin i Umeå FC är en grundbult i verksamheten. Med erfaren-
het från en av Sveriges största föreningar i bagaget arbetar Mattias 
Björkman hårt för att utveckla Umeås unga spelare och föra klubben 
framåt. 

Mattias Björkman utvecklar Umeås talanger 

Mattias Björkman leder UFC Akademi U17. FOTO: Umeå FC

Han gör sitt första år i 
U21-truppen och har 
spelat all de tre inledande 
matcherna. Laget har 
dock fått en tuff start på 
årets Division 2 då man 
förlorat alla matcher hit-
tills.
   - Inledningen har varit 
lärorik. Vi har inte fått med 
oss resultaten och inte 
heller presterat som vi har 
velat men jag tycker ändå 

att det har funnits sek-
venser där vi har visat hur 
bra vi faktiskt kan spela, 
menar han.

Som lillebror ser man 
oftast upp till sina äldre 
syskon. Så gjorde även 
Robin där fotbollen var en 
stor del av brödernas upp-
växt. I hela sin karriär har 
han tillhört GUIF tills han 
för två år sedan tog steget 

över till UFC Akademi. 
   - I GUIF hade jag tur 
med tränare genom hela 
min tid där och hade till 
och med Ali Hussein som 
tränare de sista åren i 
GUIF, berättar han.

Utöver alla lagträningar 
har han också lagt mycket 
tid på extra-träningar 
något som gjort honom 
ännu bättre menar han.

   - Jag försökt spela 
så mycket fotboll som 
möjligt och därför deltagit 
i både Umeå FC:s Vintera-
kademi och Sommara-
kademi flertal gånger. 
Jag har även varit med i 
Björnligan i ett antal år vil-
ket jag tror har hjälpt mig 
otroligt mycket med mina 
tekniska färdigheter.

Robin beskriver sig själv 

som en teknisk spelare 
med bra speluppfattning 
där Barcelonas Sergio 
Busquets och AIK:s Bilal 
Hussein är två spelare han 
tittar mycket på.
   - Busquets i är lugn 
med bollen och hittar rätt 
ytor att röra sig i. Bilal 
för att han är bra på att 
slå passningar framåt i 
banan samt jobbar hårt i 
defensiven.

Vad har du för drömmar 
med din fotboll?
- Mina drömmar med 
fotbollen är att ta mig så 
långt som möjligt. Jag 
vill spela i Allsvenskan 
en dag i ett topplag och 
kanske till och med vinna 
SM-guld.
 
GABRIEL OLOFSSON

GUIF-fostrade mittfältaren Robin Björnstig är inne på sitt andra år i 
UFC Akademi och trivs.
- Det har varit kul på planen men även utanför med lagkamrater. Vi har 
en bra stämning i gruppen det här året i division 2-laget och jag tycker 
även att vi hade det förra året i U17, säger Robin.

Extraträningen 
har gett resultat 
för Björnstig

Robin Björnstig gör sitt andra år i UFC Akademi. FOTO: Andreas Norlén

>>Jag vet inte om familjär är rätt ord, 
men inom Umeå FC är du väldigt nära 
med alla och det gör att man verkligen 

känner en lojalitet. <<
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Stena Recycling är en helhetsleverantör av  
återvinningstjänster. Vi tar hand om och för-
ädlar material till nya råvaror och utför även 
spol- och sugtjänster.

Tillsammans gör vi återvinning till en hållbar affär  
för dig, ditt företag och vår miljö. 

ÅT E R V I N N I N G  
F Ö R  E T T  H Å L L B A R T  
S A M H Ä L L E

Välkommen att kontakta oss:

Tel: 010-445 89 00 
www.stenarecycling.se

J Ä R N  O C H  
M E TA L L E R

PA P P E RP L A S T FA R L I G T  
AV FA L L

E L E K T R O N I K A LT E R N AT I VA  
R ÅVA R O R

It starts here.

Äntligen, nu är fotbollssäsongen igång. Mellan matcherna 
kanske du funderar på bolån, pension eller något annat som 
rör din ekonomi.

Tveka inte att höra av dig till oss i så fall.

Varmt välkommen!

Heja UFC!

Storgatan 48, Umeå
telefon 090-18 54 60
handelsbanken.se/umea-city

Nu är fotbollssäsongen äntligen igång. Mellan matcherna kanske du
funderar på bolån, pension eller något annat som rör din ekonomi.

Tveka inte att höra av dig i så fall.

Varmt välkommen!
Tegsplan 2 A, Umeå

telefon 090-786 18 40
handelsbanken.se/teg

Storgatan 48, Umeå
telefon 090-18 54 60
handelsbanken.se/umea-city
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40. Theo Lindberg
41. Oscar Hedman
42. Leonard Lycksell
43. Hannes Mattsson
44. Elmer Gustafsson
45. Erik Nordström
46. Axel Wikström
47. Joel Hallqvist
48. William Skoglund
49. Elton Hedström
50. Wille Gäärd
51. Emil Bergner Evander
52. Max Aggeståhl
53. Alvin Björk

54. Elliot Wahlström
55. Robin Björnstig
56. Olle Stålhult
57. Oliver Johansson
59. Isak Johansson
60. Robin Danielsson
61. Edvin Persson
62. Mikio Toyama
63. Nati Loha
64. Noah Granqvist
65. Elias Nilsson
66. Arvin Kunalic
67. Isak Pudas
68. Bror Nilsson

70. Filip Rosenbrand
71. Jacob Berglund
72. Jonathan Sörman
73. Theo Backsell
74. Bruno Näs
75. Anton Nylander
76. Felix Rhodin
77. Jesper Lindbergh
78. Noah Jonsson
79. Sahle Wållberg
80. Shallom Kidane
81. Hugo Grip
82. Samuel Andersson
83. Axel Eriksson

84. Arad Esmail
85. Ludvig Konradsson
86. Anton Lundholm
87. Vincent Westersten
89. Leo Toyama
90. Mille Sjöstedt

Ali Hussein, tränare U21
Mattias Björkman, tränare U17
Gunnar Konradsson, lagledare U21
Jan Eriksson, lagledare U17
Anders Orre, lagledare U17
Antanas Brusokas, fystränare
David Nordström, mv-tränare

UFC AKADEMI 2022

För vissa kan det vara 
svårt att fastna för en 
idrott, för andra kommer 
det helt naturligt. Det 
sistnämnda stämmer de-
finitivt överens med Oscar 
som haft fotbollen med 
sig redan från födseln. 
Hans pappa, Robert Hed-
man var tidigare målvakt 
för UFC, något som i sin 
tur smittade av sig på 
sonen.

   - Även farfar var målvakt 
i lite mindre klubbar så 
det är något som har gått 
i släkten kan man säga. 
Men det är framförallt 
pappa som är den största 
orsaken till att jag fick 
upp intresset från början, 
säger Hedman.

Att byta från sin tidigare 
moderklubb IFK Umeå 
till UFC var kanske lite 

ovant till en början, men 
Hedman menar att redan 
från start har han trivts i 
klubben.
   - Mitt första intryck av 
klubben har varit väldigt 
bra. Det är god stämning 
i laget samtidigt som det 
känns som ett steg upp 
i nivå. Det tror jag kom-
mer göra mig till en bättre 
spelare, säger Hedman.

Faktum är att han har lite 
erfarenhet från klubben 
sedan tidigare. Han har 
nämligen under flera år 
deltagit i UFC:s Sommara-
kademi. Klubben har un-
der längre tid haft ögonen 
på 17-åringen efter att 
han tidigare har deltagit i 
UFC:s Sommarakademi.
   - Det är något jag verkli-
gen skulle rekommendera 
yngre spelare. Jag lärde 
mig mycket och det kän-
des som att man hamna-
de lite före dem i sin egen 
ålder, säger Hedman.

Vilka är dina största styr-

kor på planen?
   - Om jag måste välja 
någonting så är det nog 
spelet med fötterna. 
Jag har tidigare varit lite 
utespelare så det är en 

bonusgrej kan man säga, 
säger Hedman.

ADAM SEGERDAHL

En av klubbens talanger att hålla ett litet extra öga på är 17-årige 
Oscar Hedman. Han anslöt till akademin inför säsongen och har redan 
nu en tydlig målsättning.
- Efter några år hoppas jag kunna ta en plats i UFC:s A-lag, säger 
Hedman.

Unga målvakten Oscar Hedman går 
i pappas fotspår

FOTO: Andreas Norlén

Oscar Hedman , 9 år gammal under Umeå FC:s Sommarakademi. FOTO: Umeå FC
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Boka på 090-13 54 90 eller www.hotelbotnia.com

Hotell Botnia och Umeå FC har många likheter! 

Jag och mina medarbetare är ett stort team som alltid vill leverera. Allt vi gör ska vara 
genomarbetat och snyggt – och helst lite över förväntan. För att klara det måste vi 
jobba tillsammans, mot samma mål. Så jobbar Umeå FC också. Dessutom är de goda 
ambassadörer för Umeå och en välskött klubb, som är noggrann och ordentlig – inte 
bara på planen. 

Birgitta Wikström, stolt sponsor och hotellchef 

Hotell Botnia har moderna rum med riktigt sköna sängar. Här finns full konferensservice  
– med flera lokaler, mat, aktiviteter och underhållning. Bilburna gäster har alltid fri parkering, 
med motorvärmare. På vardagar ingår en matig kvällsbuffé. Hotell Botnia ligger naturskönt 
och ostört alldeles vid Umeälven. 

Hotel Botnia, Umeå

Vi är ett team som levererar

UMEÅ
REDOVISNINGSBYRÅ

120 kr vuxen
70 kr student/pensionär/ungdom*

MATCHENS FÖRETAG

Umeå FC - FC Stockholm
Söndag 1 maj kl. 17.00 
Umeå Energi Arena

MATCH-
DAGS!

bjuder alla under
15 år på fri entré!

Köp dina biljetter
på ufc.se!

*Ungdom gäller mellan 15-17 år
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Spelare och ledare kom-
mer och går, men det finns 
de som består. Anders 
Birkeros är en sådan. 
Han har varit ansvarig 
för entrén på Umeå FC:s 
matcher i över 20 år och 
allt började med en an-
nons.
   - Klubben sökte funk-
tionärer och jag nappade, 
berättar han.

Det var under en tid när 
Umeå FC:s var riktigt illa 
ute och skuldberget hade 
stigit till hela åtta miljoner 
kronor.
   - Vi spelade i Superettan 
det året jag kom in. Klub-
ben var i förhandlingar i 
länsrätten och själv job-
bade jag på skatteverket 
så jag hade koll på hur det 
såg ut. Jag var dock noga 
med att fråga arbetsgiva-
ren om det var okej att jag 
engagerade mig och det 
var inga problem, berättar 

Birkeros.

Han är själv uppväxt ett 
stenkast från Umeå Energi 
Arena, närmare bestämt 
på Haga. Idrottsintresset 
fanns där redan som ung 
då både fotboll och basket 
stod på schemat men det 
var en annan idrott som 
”Birken” fastnade mest för, 
nämligen bowling.
   - Jag spelade för Umeå 
IK och har ett SM-guld i 
8-manna samt ett SM-
brons i 5-manna, berättar 
han.

Fotbollsengagemanget 
kom i mitten av 90-talet 
då sonen Adam började 
spela fotboll och Anders 
antog sig rollen som 
ledare, då för Sandåkern. 
Ungefär samtidigt blev 
Umeå FC allsvenskt.
   - I och med att UFC spe-
lade många matcher på 
Sandåkerns IP kom man 

nära och man var och såg 
många matcher.

Med över 20 år i klubbens 
tjänst har man fått vara 
med om en del historiska 
ögonblick och det är fram-
förallt två som fastnat i 
”Birkens” minne.
   - Zoran Petrovíc frispark 
i mål från mittplan. Han 
tog bara en två-stegs-
ansats och det var nog 
ansatsen som gjorde att 
just det fastnade hos mig, 
säger han och fortsätter:
   - Det andra är hemma-
premiären i Superettan 
mot Hammarby 2012. 
Allt arbete som las ner 
innan matchen, allt som 
hände under matchen, 
alla Hammarbyare som 
anlände med bussarna. 
Sen såklart stämningen 
på arenan.

Vilken är din favoritspe-
lare i Umeå FC genom 

tiderna?
   - Jag måste nog säga 
Zoran Petrovíc. Steve 
Galloway är ju ”the one”, 
men Zoran fastnade jag 
för. Just den kvalitén han 
besatt var extraordinär. En 
mycket sevärd spelare.

Anders Birkeros har som 
sagt några säsonger 
bakom sig, men vad tror 
han då om årets säsong?
   - Det är för tidigt än, 
serien brukar väl sätta sig 
efter 6, 7 eller 8 omgångar. 
Men jag tycker ändå 
inledningen har sett spän-
nande ut där premiären 
mot Vasalund verkligen 
stack ut. Kan vi hålla oss 
skadefria tror jag ändå på 
en intressant säsong.

GABRIEL OLOFSSON

Du har med all säkerhet sett honom om du har varit på en Umeå 
FC-match. Anders Birkeros gör i år sitt 21:a år som entréansvarig för 
klubben.
- Man vill engagera sig och bidra, säger han.

21 år i Umeå FC:s tjänst
Anders Birkeros har jobbat ideellt för Umeå FC i 21 år. FOTO: Jan Hofverberg

Zoran Petrovíc. FOTO: Curt Dahlgren/VK
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Giuliano Garonzi blev, på 
årsmötet i mars, inröstad 
av medlemmarna som 
en av tre nya i Umeå FC:s 
styrelse och han kan inte 
vänta med att sätta igång 
arbetet.
   - Vi ska tänka stort. Vi 
vill upp i Superettan, sen 
etablera oss i Allsvenskan 
och givetvis måste målet 
vara att spela i Champi-
ons League, säger han 
och fortsätter:
   - Jag är ingen dumskalle 
utan jag vet vad jag pratar 
om. När jag själv var tio år 
såg jag Hellas Verona vin-
na Scudetton före lag som 
Napoli med Maradona, 
Juventus med Platini och 
Roma med Falcao. Men 
självklart sker det inte 
över en natt. Det krävs 
en plan, en stad som står 
bakom oss, supportrar, en 
akademi som fostrar både 
kultur och talanger samt 

stora sponsorer. Vi jobbar 
hårt med detta. Men det är 
inte bara en dröm.

Garonzi själv driver en 
studio med inriktning gra-
fisk design och creative 
director där han jobbat för 
några av världens största 
företag, världens största 
klubbar och världens 
bästa fotbollsspelare.
   - Bland annat jobbade 
jag med Zlatan och gjorde 
honom som en DC Comics 
superhjälte efter hans 
Scudetto-seger med Milan 
2012. Jag gjorde honom 
med ett slags knivblad 
på ena armen. Då hörde 
han av sig till oss och 
ville även ha det på andra 
armen.
   - Sen har jag även job-
bat med Nike under 15 år 
och skapat massvis med 
roliga projekt tillsammans 
med dom. Just nu jobbar 

jag med Under Armour.

Det är även han som de-
signat text och nummer-
fonten som Umeå FC-
spelarna bär på ryggen.
   - Jag döpte det till FC 
Miracle för jag tror på 
mirakel inom fotbollen.

Att man som italienare har 
ett fotbollsintresse kanske 
inte är något häpnads-
väckande. För Guliano har 
fotbollen varit en del av 
hans och familjens liv så 
länge han kan minnas.
   - Min pappa var ordfö-
rande för en fotbollsklubb 
när jag växte upp. När han 
inte jobbade var han alltid 
på fotbollsplanen, pratade 
med sina spelare och 
tränare och jobbade nära 
sina medarbetare. Jag 
följde med överallt.

Hur hamnade då Giuliano 

i Umeå? Giuliano träf-
fade sin fru Stella i Milano 
2002. Hon var utbytesstu-
dent och han ”blev kär vid 
första ögonkastet”.
   - Min fru är från Umeå 
och vi kom hit 2010 då 
hon pluggade vid Umeå 
Universitet. Tanken var 
att stanna i sex måna-
der, men nu har det blivit 
närmare 12 år. Vi har två 
vackra barn, en katt och vi 
är tacksamma för det livet 
vi har.

Hur blev du intresserad 
och involverad av Umeå 
FC?
   - Förra säsongen spons-
rade jag klubben via min 
studio. Jag tror inte att det 
är speciellt vanligt att en 
grafisk studio sponsrar en 
professionell fotbollsklubb 
och min revisior frågade 
”varför?” och ”tror du att 
du kommer göra några af-

färer av det här?”. Men det 
var en dröm för mig, jag 
ville verkligen göra det.

Han gillar också vad han 
har sett av laget så här i 
början på säsongen där 
han fastnat för en specifik 
spelare.
   - Laget ser stabilt ut. 
Benjamin (Kinnunen 
Nassiri) och spelarna vet 
vad de ska göra. Jag är 
övertygad om att vi kom-
mer att få se en fantastisk 
säsong, säger han och 
fortsätter:
   - Och jag är italienare, 
vilket betyder att jag före-
drar spelare med kreativi-
tet och en bra, elegant fot. 
Spelare som Zola, Baggio, 
Di Natale, Del Piero, Totti. 
Samuel Wikman har en 
fantastisk vänsterfot. 
Han är ung och han har 
stor utvecklingspotential. 
Så om jag måste välja 

en favorit så väljer jag 
honom, och jag kommer 
inte bli förvånad över att 
se honom spela för en 
stor klubb i Sverige eller 
utomlands om fyra år.

GABRIEL OLOFSSON

UMEÅ FC STYRELSE

Han har jobbat med några av de största klubbarna, spelar-
na och sportsmärkena i världen. Nu vill italienaren Giuliano 
Garonzi vara med och bidra till Umeå FC:s resa framåt.
- Vi har mycket spännande saker på gång, säger han.

Umeå FC:s nya 
styrelseledamot 
ser potentialen

>>Jag tror på 
mirakel inom 
fotbollen.<<

Håkan Bäckström, 
ordförande

Mattias Hansson, vice 
ordförande

Birgitta Wikström

Giuliano Garonzi (ny)

Henrik Widman (ny)

Jens Lidberg (ny)

Italienaren Giuliano Garonzi är ny styrelseledamot i Umeå FC. FOTO: Stella Karlsson Garonzi
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Vi är norrlänningar. Vi värderar tid på ett 
annat sätt. Vi använder den. På rätt sätt. 
Till varandra och det vi tycker om. Det vi 
tycker är viktigt. Och det vi själva väljer. 
Det är norrländsk tid.

HANDLA
MED BARNEN.
ELLER EFTER
DE LAGT SIG.

Stolt huvudsponsor 

av norrländsk tid


