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Manuel Nykom
ORDFÖRANDENS ORD

STYRELSEN 2021

Mette Grefsrud Persson 
Vice Ordförande. Evenemang,
Ungdomsfrågor
Med i styrelsen sedan:2016
Fritidsintressen: Föreningslivet. Skidsport 
på tv. Fotboll

Johan Svensson 
Sponsring & Marknad
Med i styrelsen sedan: 2020

Fritidsintressen: IFK Göteborg & Musik

Henrik Andersson
Sekreterare & Sponsring
Med i styrelsen sedan: 2020
Fritidsintressen: Fotboll & Golf

Natasha Vrban
Ekonomi
Med i styrelsen sedan: 2021
Fritidsintressen: Resa, inredning och sport

Linda Åkerberg 
Evenemang & Sponsring & Ledare i P13

Med i styrelsen sedan: 2021
Fritidsintressen: Familj, sport och 
evenemang

David Martinsson 
Evenemang & Ungdomsfrågor
Med i styrelsen sedan: 2021
Fritidsintressen: Familj, Vänner, 
Fotboll, Bilar, Båtar, Hockey

Louise Petterström 
Ungdomsfrågor & Ledare i P12
Med i styrelsen sedan: 2019
Fritidsintressen: Sport, familj, att vinna

Tiden går fort när man har roligt, säger man ju och jag kan 
verkligen hålla med om det.Det känns som om det var nyligen 
omläggningen av vår fi na nedre plan påbörjades, men den 
har redan använts mycket fl itigt i fl era månader och vintern 
närmar sig med stormsteg.

Vissa seriespel fortsätter ännu ett tag men de fl esta närmar 
sig sitt slut efter en lång och lite konstig säsong. Det har trots 
restriktioner under stora delar av året spelats mycket fotboll. 
Vilket är roligt då det är det vi alla vill hålla på med.

Fotbollsskolan har genomförts även i år med god uppslutning. 
Vi välkomnade över 470 pojkar och fl ickor på både anrika 
Landevi, på riktigt gräs och vissa på Landvetter IP på 
konstgräset. Att se så många barn vilja utöva fotbollen även 
på en del av deras sommarlov lovar gott för framtiden.

Vi hade förmånen att inte bara bjuda på lunch i den 
närliggande skolan men även få en våra partners, Olssons 
Gatukök, att komma med en foodtruck till oss och servera mat 
till dom utsvultna och väntande barnen. Tack till alla ledare 
som såg till att barnen hade ordentliga övningar med så många
tillslag per pass som möjligt men framför allt såg till att alla 
hade roligt.

Jag vill även hälsa alla P15 hjärtligt välkomna. En kylig lördag 
morgon stod det ett 40 tal förväntansfulla 6-åringar på plan 
med tindrande ögon och är vår senaste kull till denna klubb att
ansluta. Under ledning av våra Junior- och U16-spelare har 
man under fem veckor förgyllt deras lördagsmorgon. Tack alla 
fantastiska ungdomsledare för att ni ställde upp, ni är extremt 
viktiga för dessa barn.

Planeringen är i full gång för att ha vår sista nätverksträff för 
i år och denna gång i klubbhuset. Denna träff är klubbens sätt 
att tacka våra partners. Känner ni någon företagare som gärna 
vill vara med och sponsra Landvetter IS på en resa där vi ska
bli den bästa breddklubben, hör gärna av er till oss i LIS.

Vårt A-lag går som tåget. Tolv raka segrar blev det innan 
första förlusten kom. Det tyder på glädje och hjärta som är 
viktigt till de kommande matcherna. Låt oss hålla tummarna 
så att det håller hela vägen till Division II. Bra jobbat killar.

Jag vill passa på att tacka alla ledare som gör ett fantastiskt 
jobb hela året. Tack! Ni är grymma!

Härliga hälsningar 
Manuel Nykom
Ordförande 
Landvetter IS 

Manuel Nykom
Ordförande
Med i styrelsen sedan: 2020
Fritidsintressen: Bundesliga och 
föreningslivet
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Klubben firade 90 år 

SEGERJUBEL. A-lagsspelare jublar efter segern tillsammans med några av LIS legendarer 

Vilken kväll vi fick i september. LIS firade  
90 år när vi slog på minitrumman och bjöd 
upp alla våra medlemmar, vår  
klädåterförsäljare, Klubbhuset, och givetvis 
- spelade jubileumsmatch i specialtillverkade  
retrotröjor. 

Under hösten har restriktionerna lättats och 
äntligen kunde vi bjuda in till fest på ett  
ordentligt sätt och fira vår 90-åriga historia. 
För att uppmärksamma historien och hylla vår 
förening, så spelade vårt A-lag i retrotröjor - 
en kopia från 1981s upplaga. Detta blev  
automatiskt en hyllning till spelarna som var 
med då. Därför var det extra kul att vi kunde få 
hit några av dessa spelare till jubileums- 
kvällen. 

Leif Bengtson, Janne Rask, Hans Blomqvist, 
Dennis Jaksch och Dick Gustafsson var några 
av legendarerna som fanns på plats på  
Landvetter IP denna höstkväll. 

Tröjan var det en diskussion kring om hur den  
egentligen kom till på tidigt 80-tal. Janne Rask 
hade ett minne om att den hade tagits fram 
via Sparbanken i Landvetter och blivit kallad 
för “minuten-tröjan”. Detta dementerade Leif 
Bengtson som bestämt mindes att tröjan  
inhandlades hos SportJohan till en billig peng. 
En sak var och är iallafall säker - tröjorna var 
riktigt snygga och vi får se om grönvitt-randigt 
kommer på tapeten igen i framtiden. 

Matchen då? Den vann Landvetter IS med 1–0 
mot Kortedala IF och därmed förkunnades en 
succékväll, där dessutom LIS-medlemmarna 
fick chansen att fylla på sin garderob med LIS-
kläder.

HYLLADES. Gamla LISare på plats på Landvetter IP

HEJAKLACK. Spelare från Pojkar 09 stöttade från sidan
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Sammandrag på IP igen 

Uppstart för Pojkar 2015

Äntligen kunde vi arrangera ett 
cupsammandrag på IP igen. I 
höstregnet fick LIS Pojkar 2014 
och LIF Flickor 2014 äran att 
vara värd för Göteborg Fotbolls-
förbund cupsammandrag. I 
P14-klassen deltog hela 44 lag. 

Våra Pojkar födda 2014 startade 
upp och påbörjade sin resa  
under pandemin och först i  
augusti månad kunde man dra på 
sig den gröna tröjan för första 
gången. Anna Aurell, som är en 
av ledarna för den stora gruppen 
är nöjd med första året i  
Landvetter IS, trots avsaknaden 
av matchspel och fysiska möten 
med föräldrarna. 
– Det har fungerat bra. Det har 
varit stor uppslutning på lördag-
sträningarna och extra träningen 

på torsdagar i mindre grupp har 
varit väldigt uppskattat. Vi har 
tydligt informerat föräldrarna via  
Facebook och mail. Alla har haft 
bra koll, säger Anna. 

Gruppen startade upp i augusti 
2020 och hade ambitioner om 
att spela cupspel direkt, men fick 
som sagt vänta ett helt år innan 
det var dags. I Öjersjöcupen  
ställde man upp med fem lag och 
till Cupsammandraget på 
Landvetter IP i oktober var  
det återigen en stor skara med 
fem olika lag.
– Det var kul och lärorikt. 
Både barn och föräldrar var på 
strålande humör trots ösregn. 

Många föräldrar fanns med och 
hjälpte till både på plan och som 
parkeringsvakter.

Ett kul och lärorikt år med en 
stor utmaning i pandemin. 
Föräldramöten har nu äntligen 
betats av och gruppen är över 50 
spelare. Det stora glädjesämnet 
under året är för Anna och 
P14-gruppen självklart. 
– Öjersjöcupen var årets höjd-
punkt. Att killarna äntligen fick 
spela matcher. Vi var alla mäkta 
imponerade över deras  
samarbete, spel och kompis- 
anda, säger Anna Aurell vars 
grupp nu tränar på ett par veckor 
till innan välförtjänt vila väntar.

GLADA. Lagfoto för ena laget under sammandraget VILAR. Kort återhämtning mellan matcherna

Från vår näst yngsta grupp, till 
vår allra yngsta. En höjdpunkt på 
året när vi kunde starta upp en ny 
årskull under hösten  
- pojkar födda 2015.

Traditionellt så startar vi  
tillsammans med flickorna upp en ny 
årskull under våren, men pandemin 
har gjort att vi nu ligger ett halvår 
efter i planeringen. Därför kunde 
inte Pojkar 15 starta upp förrän i 

september månad. Under ledning av 
våra U19- och U16-killar.

Glada miner på lördagsmorgonen 
den 2 september när ca 35 killar 
hade kommit till Landvetter IP för 
sitt första träningspass. Nervösa 
barn tillsammans med sina föräldrar 
var man spända på hur den  
kommande timmen skulle se ut. 
Grabbarna från U19 har som  
tradition att varje år ta hand om de 
fem första passen innan  
föräldrarna har funnit ett intresse i 
att vara ledare och tar över rodret. 

Nu, några veckor senare, är  
tränarstaben formad och vi har  
hittat ett piggt ledargäng som kliver 
in i Landvetter IS med stort  
engagemang och stor glädje. 

– Riktigt stort steg framåt. 32 barn 
och åtta ledare, kommenterar  
Alexander Olsson, en av ledarna  
efter det andra passet som  
ansvariga i mitten av oktober.

Vi passar härmed på att önska de 
lycka till framöver och det ska bli 
spännande att se hur den nya kullen 
formas, som högst troligen bara 
kommer att bli fler och fler.

SAMLING. Första lagsamlingen någonsin är ett faktum

SNACK. Amir, Fermin och James snackar med killarna
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LIS-Golfen - En succé 
Fredagen den 10e september gick  
Landvetter IS Partnergolf av stapeln. Det blev en  
succédag på Chalmers GK där våra partners och  
sponsorer fick en heldag med chans till nätver-
kande och samtidigt en chans att bättra på sitt 
golfspel. 

Det beslutades tidigt i år att vi skulle försöka få igång 
våra partners och sponsorer med nätverksträffar. En 
av träffarna skulle bli en golfdag på Chalmers GK. När 
vi sedan summerade denna dag, kunde nog ingen räkna 
med att vi skulle få 25 grader och sol på köpet. Detta 
resulterade i ett alldeles felfritt arrangemang, där totalt 
37 deltagare fanns med och spelade LIS-Golfen. 

– Det här är grymt, jag tror att vi kan dubbla detta till 
nästa år, säger Morgan Johansson, manager i  
Landvetter IS A-lag och VD på Kålltorps Bygg. 

Golftävlingen spelades med konceptet  
“tremannascramble”, där indelningen av lagen  
baserades på handicap. I vinnarbollen kunde vi se  
Christoffer Randsalu från Landvetters A-lag, Mattias 
Gustavsson (ledare P09 & MG Larm) och Linus Annlöv 

från Klubbhuset. “Coffe” var den spelare som hade högst 
handicap på banan och fick då en fina äran att spela med 
Mattias, tävlingens bästa spelare, sett till handicapet. 

– Vi började lite dåligt, ute i skogen några gånger, men 
vi kämpar på, säger “Coffe”. 
– Han har spelat bra tycker jag, han puttar stabilt,  
kommenterar Mattias om “Coffes” spel. 

Landvetter IS arrangerade som sagt sin första officiella 
partnergolf och ambitionen är givetvis på att köra nästa 
år igen. Då vill man givetvis dubbla antalet deltagare, 
som Morgan Johansson var inne på. Martin Laanemets 
håller med: 

– Det har varit ett lyckat arrangemang. Det är förs-
ta gången vi testar detta. Responsen känns som den 
kommer vara positiv. När vi nu kan marknadsföra och 
dokumentera vad vi gör med våra partners, kan förhop-
pningsvis detta leda till att vi knyter oss ann ännu fler 
partners och sponsorer, säger Martin Laanemets som 
tillsammans med Johan Svensson från styrelsen plane-
rade in golfträffen. 

Landvetter IS tackar ännu en gång alla som var med 
och gjorde LIS-Golfen till en succédag och vi ses med ett 
liknande arrangemang nästa år igen. 

Nästa nätverksträff för våra partners och sponsorer sker 
den 24 november och då kommer vi att träffas fysiskt i 
klubbstugan för första gången. Då kommer Klas Friberg, 
den före detta Säpo-chefen till klubbstugan och håller 
ett föredrag tillsammans med Magnus Lovell från Lovell 
Leadership Consulting. 

VINNARE. Linus Annlöv, Mattias Gustavsson och Christoffer Randsalu tog hem LIS-Golfen den 10 september

“Tremanna-scramble”

Positiv respons från partners 
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Landvetter IS 2021
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ERBJUDANDEN FRÅN VÅRA PARTNERS 
Med Newbody kan du som företagare beställa hem julklappen “The good gift” till 
dina anställda och medarbetare. Paketet innehåller 
handdukar, ljus och tvål till ett värde av 850 kr. Genom Landvetter kostar detta 
400 kr, varav 100 kr går direkt till LIS. Se vår hemsida för mer info och 
beställning.

Boka en fri värdering hos Era Axelssons Fastighetbyrå. En försäljning som går 
via en Landvetter IS-medlem/kontakt ger en kickback till föreningen. Sprid ordet 
och kontakta Johan Svensson på Era Axelssons Fastighetsbyrå för frågor. 
0705-939905 

Är det någon företagare där ute med koppling till Landvetter IS eller 
Landvetter IF, som behöver hjälp med rekrytering? Victor Sköld, som utöver sin 
tjänst på GOAT Accelerate  även är spelare i Landvetter IS, kan hjälpa dig 
accelerera företagets verksamhet eller individers karriärer. En rekrytering till 
ditt företag via Victors expertis och hjälp gynnar Landvetter Fotboll med en 
kickback. Kontakta Victor.skold@goataccelerate.se för mer info.

Renovera ditt badrum? - 10% på offerter från Hertzmans Kakel
0723-10 80 65

Beställ skrivare till ditt företag från 
Offi tech och du stöttar LIS. Kontakta 
Angela på Offi tech. 031-746 82 19
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A-lagets historiska höstsäsong
När Landvetter IS besegrade  
Hisingsbacka direkt efter semestern i 
början på augusti tog man sin andra raka 
seger. Det var nog ingen som trodde att 
man knappt tre månader senare skulle få  
skriva att LIS tagit ytterligare elva  
segrar till - dessutom alla på raken. Ett  
klubbrekord så det sjunger om det.  

Höstsäsongen har varit en succé för Hans 
Prytz mannar. Segrarna har radats upp på ett 
löpande band och det är svårt att förstå att 
Landvetter IS skulle rada upp 12 raka segrar 
under hösten. 

 

Vinsterna har resulterat i att - när allt ska 
avgöras i november - är Landvetter IS med och 
leker om seriseger i allra högsta grad. 

Ett homogent och stabilt försvarsspel  
ackompanjerat av frejdigt anfallsspel har 
gjort hösten till succé för våra A-lagsspelare. 
Målskyttet har fördelats broderligt bland  
spelarna, där Ahmed Hussain, Victor Sköld och 
Noah Säll-Magnusson varit allra mest företags- 
samma. Den sistnämndas resa är något alldeles 
extra. 

Noah kom till LIS inför 2019 års säsong. Då 
och fram tills i somras har han spelat och  
konkurrerat som ytterback och med noll gjorda 
mål i den gröna tröjan. När han i augusti fick  
wflytta upp ett steg i banan svarade han för ett  
hattrick direkt. Sedan dess har han blivit kvar 
som högerytter och dessutom producerat  
ytterligare fem mål. 

– Vi spelar bra anfallsfotboll och jag har helt 
enkelt bara varit på rätt plats vid rätt tillfälle, 
säger en diplomatisk Noah Säll-Magnusson. 

Ahmed Hussain är en annan som har  
hittat målformen i år och står på tio mål  
hittills. Han gjorde A-lagsdebut redan 2016 
och har varit med sedan dess med undantag en 
kort sejour i GAIS. Ahmeds säsong har även för 
honom, varit hans bästa i den gröna tröjan och 
hur det kommer sig ger han sin syn på: 

– Man har fått mycket förtroende från  
ledarna och det är en härlig miljö att vistas i. 
Det känns som vi är ett lag i år som alla job-
bar åt samma håll. Självförtroende har ju ökat 
efter mina mål och man vågar ta för sig mer på 
planen vilket leder till målchanser och  
tillägger:  

– Sedan har jag ju bra spelare runt omkring 
mig också, säger Ahmed Hussain. 

Dessa spelarna som Ahmed och Noah lyfter 
fram har under säsongen formats till en  
segermaskin och vi önskar samtliga ett stort 
lycka till i de kvarstående matcherna. 

Trots att kylan och mörkret har nått oss, så är 
Landvetter IS spel oerhört värmande och om 
några veckor vet vi hur långt det har burit. 
En sak är dock säkert, vi går mot en historisk 
säsong med det främsta poängutfallet ett A-lag 
i Landvetter IS historia har plockat på sig. 

Målexplosion från Noah

Gör sin bästa säsong i LIS

JUBEL. Ahmed har precis gjort mål mot Skene IF

FÖRSTA MÅLET. Gjorde Noah mot HBFC den 6e augusti
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Dags för futsalsäsong

Den historiska säsongen i division 1 för vårt 
futsal-lag fick ett abrupt slut förra hösten 
när pandemin ställde in hela säsongen. Nu 
siktar man på en full säsong och man  
kliver in med gott självförtroende efter en 
bra försäsong. 

Alexander Bengtson, som inte bara spelar i vårt 
A-lag och hjälper till hos Pojkar 08, har även  
ansvaret över vårt futsal-lag. 

I fjol skulle man göra sin historiska första säsong 
i den näst högsta divisionen. Det började bra med 
premiärseger, sen åkte laget till Jönköping och stod 
upp bra mot ett duktigt Real Internacional. Sen tog 
det roliga slut och seriespelet ställdes in. 

I år har man i stort sett samma trupp och målet är  
tydligt. Etablera sig i division 1 och sedan är allt  
annat en bonus. 

 
– Vi ska ha väldigt skoj, det är det absolut  
viktigaste. Vi vill visa upp den här glädjen och 
sprida ryktet om att Landvetter IS även kan spela 
futsal och att vi är ett skönt gäng som är roliga att 
möta. Med tanke på att vi har en del motstånd som 
enbart har futsal-verksamhet, så sätter vi LIS på 
kartan även här, säger spelande tränare Alexander 
Bengtson. 

Kompisgänget, som det är från början, vandrade 
upp från division II via kval 2019. Därmed startade 
en satsning även från klubbens sida, att lyfta futsal 
ännu mer och att ge laget resurserna de förtjänar. 
Laget har även en ambition om att kunna erbjuda 
de yngre lagen futsal-träningar under vintern.  

– Jag är gärna med och hjälper till våra ungdomslag 
och tränare och lär dom grunderna för att spela 
futsal på rätt sätt. Så får vi bara hoppas att vi får 
någorlunda bra tider från kommunen, säger  
Alexander. 

Landvetter IS Futsal spelar kommande  
hemmamatcher i Landvetter Idrottshall under  
vintern. Ett perfekt komplement till att stilla  
fotbollsabstinensen med lite futsal under  
vinteruppehållet. 

Sätta LIS på futsal-kartan

Tuff utmaning väntar i division 1 västra götaland

LAGBILD. Laget samlade innan match i Jönköping oktober 2020. Detta blev sista matchen innan säsongen stängdes ner.

Spelschema vintern 21/22
VS. FC Real Internacional 7 nov 13.00 (b) 
VS. FC Lidköping 14 nov 15.00 Landvetter IH 
VS. Färgelanda IF 19 Nov 19.30 (b) 
VS. Sandarna BK 28 Nov 18.00 (b) 
VS. Nol IK 4 dec 17.00 Landvetter IH 
VS. FC Rosengård 18 dec 15.00 (b) 
VS. FC Real Internacional 9 jan 15.00 Landvetter IH
VS. FC Lidköping 15 jan 15.00 (b) 
VS. Färgelanda IF 23 jan 15.00 Landvetter IH 
VS. Sandarna BK 30 jan 15.00 Mölnlycke IH 
VS. Nol IK 5 feb 5 feb 15.00 (b)
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   LIS HALSDUK 
99 kr/st  2st för 169 kr 
(Finns att köpa på kansliet)

KLÄ DIG VARMT I VINTER

VI HAR GJORT LIS-BLADET
Text: Martin Laanemets

Foto: Emelie Hübner, Rolf 
Olofsson, Martin Laanemets


