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Manuel Nykom

ORDFÖRANDENS ORD
STYRELSEN 2021

På årsmötet i mars 2021 beslutades att 
följande personer utformar styrelsen i 
Landvetter IS för kommande år 
 
Ordförande Manuel Nykom 
Vice Ordf Mette Grefsrud Persson
Ledamöter: Louise Petterström , 
Johan Svensson, Linda Åkerberg, 
Natasha Vrban, David Martinsson,  
Sekreterare: Henrik Andersson 
Kassör: Vakant 

LEIF BENGTSON - INVALD HEDERSMEDLEM
I över 25 år var han ordförande i 
föreningen. Lägg till ytterligare 
25 år som aktiv spelare och ledare. 
Leif är och andas Landvetter IS 
och när föreningen nu fyller 90 år 
var det givetvis inget tvivel om att 
Leif äntligen skulle väljas in som 
hedersmedlem i Landvetter IS.

En söndag i mars 2021 skulle Leif 
Bengtson, mannen som varit involverad i 
Landvetter IS över 50 år få sitt  
ordentliga erkännande. Hedersmedlem-
mar är något Landvetter IS tidigare har 
arbetat med, men utan struktur och utan 
några nedskrivna kravbilder. Därför var 
det på sin tur att föreningen - i samband 
med 90 års jubileumet - tog tag i  
processen igen, en gång för alla. Först 
ut på tur är så självklar som Landvetter-
tröjan är grön. Leif Bengtson tog emot 
oss hemma i huset i Landvetter och till 
sin stora förvåning och glädje blev han 
erkänd hedersmedlem i Landvetter IS. 

–  Jag känner mig helt överväldigad. 
Detta var en överraskning detta, jag var 
inte förberedd på detta, men jag uppskat-
tar det oerhört mycket, säger en rörd Leif 
Bengtson när nuvarande ordförande, 
Manuel Nykom, delar ut blommor och 
diplom. 

Leifs resa i Landvetter IS började 1959 
när han började spela med pojklagen 
och har sedan dess medverkat i mängder 
med ledarstaber för pojklag, juniorlag 
och seniorlag. 

– Vi harvade mycket i division 2, men 
var uppe i elitserien några gånger.  
Ambitionen på den tiden var ju att vi 
skulle ha roligt, det var Landvetterbor 
och vi hade ingen strävan efter att gå 
uppåt. Men kul, det hade vi, berättar Leif. 

Det är en härlig vårvärme i luften när  
solen tittar fram denna söndag i mars 
och när Leifs fru, Inger, dukar upp för 
kaffe, passar Leif på att ögna på några 
lagfoton som vi tagit med. Lagfoton där 
Leif är lagledare och spelare. Minnet 
är det inget fel på. Leif prickar varenda 
spelare och ledare och tillägger även en 
kort anekdot om de flesta 
spelare på bilderna. 

 – Ja, det är ju bara  
kändisar överallt här, 
säger Leif när han får lagfotot på A-laget 
från 1977 i handen.
  
Profiler som Conny Bengtsson, Arne 
Bengtsson, Kurt Steffner och Mikael 
Boman rabblas upp. Personer som alla 
har satt avtryck på LIS historia. 

Efter en trevlig stund i den härliga 
våsolen på Leifs och Ingers altan rundar 
vi så sakta av besöket, men det är ett 
frågetecken som vi ber Leif reda ut innan 
vi beger oss av.  Bland många lagfoton, 
styrelseprotokoll och gamla laguppställn-
ingar finner vi Leif Bengtson I och Leif 
Bengtson II.  

Vem är vem egentligen och hur fick dom 
en siffra efter sig?  

– Det är så här att Leif Bengtson I är 
Conny och Dennis (Jaksch) pappa. Inför 
varje match på den tiden hängde man 
upp laguppställningen mitt emot gamla 
lyktan nere i Landvetter Centrum. Varje 
förening hade en tavla. Vi spelade ihop, 
jag och Leif. Så jag fick helt enkelt bli 
nummer två, berättar Leif och tillägger 
lite skämtsamt: 
 – Jag blev en andrahandsfigur helt 
enkelt… 

Det är tydligt att det finns en oerhört 
stolthet hos Leif när han får 
berätta och redogöra för oss 
kring Landvetter IS historia. 
Med all rätt, såklart. 
Efter nästan 55 år i föreningen 

ska det bara finnas stolthet. Eldsjälar som 
Leif Bengtson växer inte på träd i dag 
och därför känns det extra betydande att 
Landvetter IS kan uppmärksamma Leif 
när föreningen fyller 90 år och samtidigt 
skicka en dos extra energi till övriga 
ledare och eldsjälar i vår fina förening.

Den 7 mars uppmärksammade vår ordförande Manuel Nykom och Klubbchef Martin Laanemets vår nya hedersmedlem, Leif Bengtson

“Kändisar överallt”

Leif Bengtson I och II

Resan började 1959

“Jag känner mig 
helt överväldigad” 

FAKTA 
Namn: Leif Bengtson  
Ålder 75  
Familj: Fru, sex barn och 18 
barnbarn 
Aktuell: Invald heders-
medlem i LIS

 

De första solstrålarna  
värmer och våren närmar sig 
med stormsteg. Aktiviteten 
ökar på våra planer med 
glada barn och ungdomar. 
Härryda kommun har skött 
snöskottningen av våra två 
planer på ett  mycket bra 
sätt under vintern så att barnen, ungdomarna 
och seniorerna har kunnat träna under vinter- 
halvåret. 

Jag ser och hör hur alla ledare kämpar på i sina kullar 
för att hålla igång träningarna på ett så anpassat och 
säkert sätt som möjligt. Jag hör också hur barnen  
uppmuntras att fortsätta träna trots de inställda 
matcherna som är så efterlängtade av oss alla. Stor 
eloge till alla ledare; ni gör ett  fantastiskt jobb! 

I år gör Landvetter IS en historisk satsning på våra 
ledare som får en möjlighet genom vår Utvecklings- 
ansvarig Joachim Bergstrand, till ny kunskap, i 
nspiration och stöttning. Det kommer att höja 

spelförståelsen i vår förening och ökar  
fotbollskunskapen ännu mer hos våra ledare. Årets 
A-lagtrupp ser ut att vara den bästa på många år vilket 
bådar gott i den kommande  serien.  

Många nya spelare har funnit vägen till oss, till den 
”gröna glädjen” och det tackar vi för. Det är extra  
glädjande att vi har fortsatt på vår resa med så många 
egna produkter till A-laget som bara möjligt.  
Det är ett gott betyg till alla ledare och följer klubbens 
filosofi.
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En märklig corona-säsong 2020 slutade till slut  
lyckligt, där man klarade sig undan nedflyttning med 
mycket möda och besvär. Nytt år, nya förutsättningar 
och med hel del nya ansikten tar seniorerna sats mot 
ett 2021 som i skrivande stund går mot ännu en oviss 
framtid med Covid-19 som största motståndare. 

Försäsong fylld av isande kyla, stort engagemang och 
härlig intensitet. Låter egentligen kanske inte så fel och 
mer som en klassisk försäsong? Tyvärr är Landvetter 
IS, likt alla andra fotbollslag runt om i vårt land oerhört 
påverkade av Covid-19 och när matcherna kan kicka 
igång är det fortfarande ingen som vet. 

Samtliga träningsmatcher och Södercupen har fått  
ställas in. Detta har resulterat i att Hans Prytz, ny  
huvudtränare för i år, har fått leda och lära känna en 
stor A-trupp enbart ute på träningsplanen i  
Landvetter. 

Under vintern tackade vi av ett par trotjänare i  
A-laget som efter många fina år i föreningen nu valt att 
gå vidare i sina karriärer. Detta betydde att  
Morgan Johansson, som numera även är ute på planen  
tillsammans med Hans, Theo Van Uum och Ulf Hollsten, 
fick ge sig in i jakt efter ersättare. 

Från våra egna led kunde vi med stor stolthet flytta upp 
William Gustavsson, Fermin Nosha, August Larsson och  
Amir Jafarzade till A-truppen. Lägg därtill hemvändarna 
Tom Engvall från Lunden och James Avis från GAIS. 
Dessutom kunde Landvetter IS krydda med de namn som 
kanske gav mest eko inom göteborgsfotbollen, 
Victor Sköld och Hampus Holmgren.  

Till slut lyckades LIS hitta ett minst sagt godkänt  
substitut till spelarna som försvann. 
Med ung entusiasm kryddat med rutin och mängder med 
matcher på elitnivå i bagaget, har nu truppen satt sig 
och man går in i en säsong med högt självförtroende. 

Seriepremiären är tänkt att spelas fredag 30 april 
hemma mot Hestrafors IF. Om detta blir fallet och att 
vi sedan kan se fram emot en full säsong är än så länge 
enbart skrivet bland stjärnorna…

En försäsong där Covid-19 har 
varit den största motståndaren
Forsatt ovisst för seniorerna och säsongstarten för årets seriespel 

Uppflyttade från junior

F.d IFK-spelaren, Victor 
Sköld spelar i LIS  
kommande säsong

Tom Engvall vänder hem 
från Lunden Överås 

Truppuppdatering LIS 2021 

Nyförvärv: Amir Jafarzade (Uppflyttad), William  
Gustavsson (Uppflyttad), August Larsson  
(Uppflyttad), Fermin Nosha (Uppflyttad), James Avis 
(GAIS U19), Tom Engvall, (Lunden ÖBK), Hampus 
Holmgren (Vasa, Finland), Victor Sköld (FC Linköping 
City), Christoffer Randsalu (Torslanda IK) 
 
Lämnat LIS: Linus Fröjd (slutar), Yasin  
Belouati (slutar), Sadik Belouati (Lunden ÖBK), Niko 
Valaris, (Lunden ÖBK), Fredrik Forsman (Göteborgs 
FF), Johannes Nordström (slutar)

William Gustavsson gör 
sin bror Albin sällskap i 
senior-truppen.

GLADA Delar av seniorerna under en iskall träning i februari 

I produktionshallarna i Södra 
Härryda visar Per Larsson med 
kollegor upp sina nuvarande och 
kommande projekt. Stoltheten är 
kännbar och går igenom  
väggarna. Vice Produktionschef, 
Robert Hartman, pekar upp på 
tavlan som ska föreställa  
slutresultatet på det som tar upp 
en stor del av arbetsbördan för 
tillfället. 
– Detta är fortfarande lite hemligt, 
så släpp ingen bomb här, skrattar 
Robert.

Hällingsjö Hus, som från och med 2021 
är en ny huvudpartner till Landvetter IS, 
har funnits med ett bra tag. På hemsidan 
och i deras “Showroom” ute i  
produktionshallarna kan man få en  
guidning om hur allt började på 
1960-talet vid namnet Bröderna Svens-
sons Sågverk.

Idag arbetar ca 55 anställda på Hällingsjö 
Hus och likt vår fotbollsförening genom-
syrar företaget laganda med framåtanda.

– Vi är träälskare helt enkelt, säger Per 
Larsson med ett leende på  
läpparna. 

Per är VD på företaget och det är han 
som tillsammans med Robert Hartman 
tar oss runt på en guidad tur i  
produktionshallarna. Det är här idéer om 
parhus, villor och stora bostadsområden 
föds och förverkligas. 

– Vi snickrar ihop allt här i våra  
produktionshallar, hus för hus från  
grunden. Sedan när vi är klara kommer 
lastbilar och hämtar upp delarna och le-
vererar ut dom till arbetsplatsen, berättar 
Robert. 

De flesta av Hällingsjö Hus arbeten och 
jobb landar i närområdet. Det är lokalt 
man vill satsa. Dock händer det att  
leveranser sker ner till Skåne eller  

Stockholm, som sker när LIS är på plats. 
Då har precis en leverans påbörjats från 
Härryda till huvudstaden.

– Jaså? Hade vi en leverans till  
Stockholm?, frågar Per, som  
överraskande fick höra den fina nyheten 
samtidigt som oss.

2016 blev Hällingsjö Hus en del av Ham-
marviken. I och med detta partnerskap 
höjdes kompetensen och man har nu sik-
tet inställt på en mycket spännande fram-
tid. En framtid som vi i Landvetter IS tar 
rygg på och vi hoppas att Hällingsjö Hus 
vill vara med många år som partner och 
därmed samarbeta med föreningslivet 
och ungdomsidrotten. 

“Vi är träälskare”
Landvetter IS kan stolt presentera Hällingsjö Hus som en ny 

huvdpartner till föreningen

PROFFSIGA Emil, Robert och Per är alla med och visar oss runt när LIS besöker HH. 

Joachim Bergstrand, föreningens 
nya fotbollsutvecklare, har fått en 
flygande start i sin nya roll i  
Landvetter IS. 
– Bemötandet har varit jättebra. 
Vi har många stora grupper som vi 
kan utveckla på ett bra sätt över 
tid, säger Joachim.

Vi fångar upp Joachim när han jobbar 
med Pojkar 09s träningspass under en 
kylslagen lördag förmiddag i mars.  

– En oerhört välmotiverad grupp som tar 
till sig saker på ett bra sätt. Om vi får till 
saker kring de sista detaljerna, fotbolls-
terminologi m.m, då kan det bli riktigt 
bra. 

Joachim kommer till Landvetter IS med 
ett gediget CV bakom sig, där han varit 
ungdomstränare i både ÖIS och GAIS, 
samt en rad olika tränaruppdrag i andra 
göteborgsklubbar. Med Joachims närvaro 
och expertis ska LIS ledare lyftas  
flertalet snäpp, som sedermera även ger 
sina spelare den där extra pushen. 

Torleif, som är en av ledarna i Pojkar 09  
uppskattar Joachims ankomst till klubben 
och menar att killarna får direkt rakare 
ryggar under träningspassen. 

– Att ha Joachim här ger oss lite ny 
näring och nya inspel som pratar med 
våra killar om liknande saker vi tagit upp, 
fast med andra ord - det är jättebra, säger 
Torleif. 

Joachims tid i föreningen har bara börjat, 
och långsiktigheten är viktig att betona. 
Men starten, den är det inget fel på. 

– Det är lätt att komma in och arbeta 
med ledarna. De är lyhörda och har 
släppt ett helt träningspass till mig. Att 
bli inbjuden så här betyder mycket. Det 
känns riktigt bra att vara här.

Rätt in i hetluften direkt för Joachim

   SAVE THE DATE - LANDVETTER IS KLUBBMÄSTERSKAP I GOLF 10 SEPTEMBER 2021

FOKUS Joachim instruerar under en träning

Riktar in sig lokalt
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Senaste nytt från ungdomslagen

  SAVE THE DATE - LANDVETTER IS KLUBBMÄSTERSKAP I GOLF 10 SEPTEMBER 2021  

Inget matchspel är tillåtet, istället 
har samtliga lag fått hålla igång 
med träningar och internmatcher. 
Utmaningen har varit att hålla 
humöret uppe hos samtliga och 
fortsatt utveckla våra spelare, 
trots uteblivet matchspel.

Senior: Se sidan 4 

Junior: Mustafa Bulbul, ny  
huvudtränare för i år har en stor 
trupp till sitt förfogande. Ca 25 
killar födda 02-04 tränar tre gånger 
i veckan och är oerhört taggade på 
säsongsstart. 

U16: Fredrik Majvist leder en grupp 
på ca 20 spelare som tränat på bra 
under vintern. En del spelare har 
varit uppe och tränat med  
juniorerna. 

Pojkar 07: Är det laget som  
spelade match senast av alla LIS-
lag. På sportlovet träningsspelade 
man mot Qviding FIF, sen var det 
roliga slut. Tränar på bra med 
Håkan och Andreas i spetsen. 

Pojkar 08: En stor grupp med 
många ambitiösa killar. Tränar 
tre gånger i veckan och inför 
2021 väntar stor 9 mot 9-spel. 

Pojkar 09: En grupp som tagit 
stora steg under vintern. Hade 
ett miniläger i slutet på mars 
med dubbla träningspass under 
lördag och söndag med  
hamburgaregrillning som grädde 
på moset.

Pojkar 10: En stor grupp som 
utökat från två träningspass i 
veckan till tre. Är inne i en fas 
där mycket bollbehandling  
slipas och den tekniska biten.

Senaste matchen Pojkar 07 i februari på ett snöigt Landvetter IP

Pojkar 11: Kickade igång i början på 
mars och har sedan dess tränat på 
bra.

Pojkar 12: Startade även dom igång 
i början på mars och är en av våra 
största kullar.

Pojkar 13: Cupsammandraget blev 
tyvärr inställt. Istället  
siktar sig Pojkar 13 in på seriespel 
med start från v.16. Också en stor 
kull. 

Pojkar 14: Dragit igång på allvar nu 
under vintern och här sprudlar det 
av glada barn som längtar efter att få 
spela sin första match. 
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Årets Ankrace 
Lördag 28 augusti 2021


