Älvsborg FF informerar:
Ikväll har vi från Älvsborg FF nöjet att presentera vår nye ungdomsansvarige samt föreningsutvecklare Tommy Johansson!
I en förening där tonvikten ligger på våra ungdomar och deras utveckling har det varit vår
högsta prioritet att hitta en ersättare till Peter så fort som möjligt när han slutade för en månad sedan.
Att vi hade turen att locka just Tommy till vår förening ser vi som en riktigt lyckoträff för alla
inblandade. Med Tommys fantastiska kunskaper inom fotboll och dess hemligheter tror vi att
han är helt rätt person att utbilda våra ungdomar och ledare längs med vår Vision 2025 och
den blå/svarta tråden.
Vi passade på att göra en kortare intervju med Tommy innan han startar hos oss den 1:a
januari 2021.
Tommy Johansson, bilden är hämtad från Stenkullen
GoIK:S hemsida.

- Hej Tommy. Först och främst välkommen här fanns det mycket att lära sig. Klubbar
till Älvsborg FF. ÄFF har anställt dig som
som jag tränat och då framförallt
Ungdomsansvarig och föreningsutvecklare. elitförberedande är BK Häcken och Gais
och då också som akademiansvarig. Andra
-Kan du kort berätta för oss vem Tommy klubbar som jag tränat är olika seniorlag
är?:
som Skärhamns IK, Gunnilse IS för att
Jag heter Tommy Johansson och är 57 år
nämna några.
som lever med fru, två vuxna barn och vår
hund Diesel. Förutom daglig träning och
-Du är även lärare om dagarna, kan du
rastning med Diesel så tycker jag om att
berätta lite om vad du undervisar inom?
fiska, ta hand om våra bin, vara ute i skog o Jag är anställd hos Aspero
mark och plocka svamp
Elitidrottsgymnasium som
fotbollsinstruktör och tränar spelare från
-Fotboll har varit en central del i ditt liv,
olika klubbar som parallellt med sin
hur var din aktiva karriär?
utbildning studerar Ekonomi, Samhäll.
Jag växte upp i Stenkullen i Lerums komMitt arbete på idrottsgymnasiet innefattar
mun och började således i Stenkullen GoIK förmiddagsträningar (7st) per vecka och
men blev värvad till Holmalunds IF av den uppföljning kring dessa.
gamle IFK-Ikonen Nils ”Tidan” Johansson,
därefter tog det en för den tiden en ovanlig TikiTaka-Tommy är ett smeknamn som
väg genom europa till Portugal där jag spe- följer dig varför?
lade med Barreirense FC (elitettan). Men
- Jo det anbelangar främst på två saker, att
väl hemkommen tog jag tag i studier som
jag har en fotbollsklubb i Nigeria i huvudjag kände att jag låg efter med och spelade staden Abuja med just namnet TikiTaka FC
i olika klubbar från div 1 och till slut ett
International (tidigare TikiTaka Academy)
kompisgäng i division 6.
och att jag har ett utbildningsföretag som
heter TikiTaka Football Development som
-När skorna väl lades på hyllan sadlade du jag under ett flertal år åkt runt i världen
om till tränare. Du har en lång meritlista
och utbildat tränare på elit och gräsrotsmen kan du ge oss ett axplock av
nivå.
föreningar du verkat inom? -Mnja det
känns som jag aldrig lagt skorna på hyllan -När ÄFF kontaktade dig vad var det som
men å andra sidan så var det ett par år
attraherade dig att välja just ÄFF?
sedan jag spelade en div 6 match. Men jag - Framförallt var det en kombination av er
började att utbilda mig till tränare
som presenterade era tankar o idéer och
samtidigt som jag spelade aktivt och insåg den struktur och tydlighet i klubben som ni
trots alla mina år som fotbollspelare att
tagit fram. Att jag ska kunna kunna möta

upp era önskemål var naturligtvis avgörande för min egen del, då er vision ska
trattas ner till en mission och där tyckte jag
att vi fann varandra på ett bra sätt.
-Du har själv tryckt på vikten att du vill
vara "ute" på planen i ditt dagliga, varför?
- Ja, det har med att göra att kunna stötta
tränarna i deras ledarskap när de utbildar
spelarna, därtill är det för mig värdefullt att
se hur spelarna ”lär in” för att om möjligt
optimera utvecklingen.
-Vad tror du att just du kan ta med dig in i
vår förening?
- Som föreningsutvecklare är det viktigt att
vi håller oss till Älvsborgs FF riktlinjer och
att vi följer klubbens spelarutbildningsplan
på ett effektivt sätt. Enkelt uttryckt så ska
vi tillsammans komma till träning för att
varje dag göra Fotbollen som sport bättre.
Så var medlemmarna kommer att hitta mig
är på fotbollsplanen eller teorisalen.
Avslutningsvis Tommy vill vi från
Älvsborg FF passa på och hälsa dig varmt
välkommen och lycka till med våra ungdomar och ledare framöver.
// Älvsborg FF

