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i UFC Akademi
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

>>Säsongen 2019 har överträffat
alla våra förväntningar<<
När man sammanfattar säsongen -19 kan man inte göra
det på annat sätt än att säga
att den har överträffat alla våra
förväntningar och det på olika
sätt. Efter två otroligt spännande
kvalmatcher mot IK Frej kan vi
konstatera att vi är kvalificerade
för spel i Superettan 2020, något
vi som förening målmedvetet
har arbetat för i ett antal år.
Glädjen på planen och i omklädningsrummet efter det att den
andra kvalmatchen avslutades
är något man sent kommer att
glömma där många ”UFC:are” på
plats i Täby och alla andra som
följde matchen på olika sätt fick
uppleva sann idrottsglädje.
En stad av Umeås storlek skall
ha ett herrlag på elitnivå och
när vi nu äntligen är tillbaka i
”finrummet” skall vi arbeta hårt
och kraftsamla för att få till förutsättningar för att vår vistelse i
Superettan skall vara hållbar. Vi
vill etablera oss på den här nivån
och verkligen sätta herrfotbollen
i Umeå på Sveriges fotbollskarta, ett fotbollslag på elitnivå

bidrar på olika sätt till en stads
utveckling och vi i Umeå FC vill
bidra till Umeås utveckling.
Att bedriva elitverksamhet inom
fotbollen har utan tvekan sina
utmaningar där vi, till och från,
kan läsa om föreningar som har
det kärvt ekonomiskt. Vi vet att
en viktig förutsättning för oss
att klara vårt mål att etablera
oss i Superettan bygger på att
vi har näringslivet i Umeå med
oss kombinerat med att vi har
välfyllda läktare på våra hemmamatcher. Min tro och förhoppning nu är att vi är många
aktörer som bestämmer sig för
att ”haka på” det här fotbollståget som nu inom kort är på
väg att starta i syfte att sätta
herrfotbollen i Umeå på Sveriges
fotbollskarta.
Vi kan med glädje även konstatera våra ungdomars framgångar i Umeå FC Akademi där
både division 2-och U17-laget
stod för imponerande insatser.
Division 2-laget slutade som
bästa Umeå-lag i den serien och

U17-laget klarade sig kvar i sin
serie med god marginal. Det är,
av olika anledningar, viktigt för
oss att vi har en ungdomsverksamhet som håller bra kvalité
och ur det perspektivet är årets
framgångar värmande.
Avslutningsvis vill jag varmt
tacka alla inblandade till att
ni på olika sätt varit med och
bidragit till årets framgångar
där min förhoppning är att vi
under 2020 ytterligare ”spänner
bågen”. Vår vistelse i eliten skall
vara hållbar.

Håkan Bäckström
Ordförande Umeå FC

HELA UMEÅS FC
Frågor gällande innehållet i denna annonsbilaga besvaras av Umeå FC:s
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Upplev idrott i världsklass!

Upplev idrott i världsklass!
Björk & Boström Sportresor är Svenska fotbollsförbundets
samarbetspartner sedan 1989.
Vi har sedan starten genomfört 9 Världsmästerskap och 9 EM-turneringar.
Och som partner till fotbollförbundet så är det Er bästa garanti för en
lyckad resa till EM.
14/6 - 16/6
15/6

EM-möte i Bilbao, Spanien
21.00 Spanien vs Sverige

18/6 – 20/6
19/6

EM-match i Dublin, Irland
15.00 Sverige möter någon av kvallagen : Irland,
Nordirland , Slovakien eller Bosnien – Hercegovina.
Kvalet spelas 26/3 – 30/3 2020.

23/5 - 25/6
24/6

EM match i Dublin, Irland
18.00 Sverige vs Polen

Flyg, hotell, transporter, arrangemang, hospitality
3-eller 4-stjärniga hotell.

Årets ishockeymatch i A3 Arena!
Fredagen den 24 april så möter Tre Kronor
världsmästarna från Finland!
Björk & Boström sportresor i samarbete med Björklöven kan erbjuda er den totala upplevelsen! VIP-paket i
Arenan, Hospitality på Bullens Bistro och Loungen!
Ishockeyseminarium, Studion, Umeå Folkets hus.
Skid-VM
i Lahtis
Nostalgi, legender och intressanta föreläsare.

24/2–5/3.
Tre resor via Vasa.
Moderator: Kaj Kunnas (TV-personlighet/kommentator)

Dessutom; Mikael Renberg, Saku Koivu, Patrick Hofbauer
Ishockey-VM
i Tyskland Köln.
(Svenska spels VD), Håkan Enlund (RCM Vice V.D, en av

5/5–22/5
2017.
Grundspel,
slutspel.
dom
ansvariga
för Kvarken
trafiken) samt förbundskapterna Johan Garpenlöv och Jukka Jalonen.

Premier League.

• Manchester,
• öl
Laoch
Liga,
Spanien.
MiddagLondon.
,med vin och
bästa
sittplats!
• Bundesliga, Tyskland.

Boka idag!
info@bjorkobostrom.se
www.bjorkobostrom.se
Tel. 090-711330

”Talk of the town”

VM-kval fotboll med Sverige.

Väl mött till sommarens stora idrottsfest!

Mer information
och bokningar:
Vi har paket
till alla hemma
och bortalandskamper.
info@bjorkobostrom.se
2/9 – 4/9
Vit-Ryssland vs Sverige.
Tel. 090-71 13 30

www.bjorkobostrom.se
Bokningar: Tel. 090-71 13 30.
Info(a)bjorkobostrom.se

Skid-VM i Lahtis

24/2–5/3. Tre resor via Vasa.

Ishockey-VM i Tyskland Köln.
5/5–22/5 2017. Grundspel, slutspel.

Premier League.

• Manchester, London. • La Liga, Spanien.
• Bundesliga,
Tyskland.
Välkommen
till Umeås enda sporthotell
Hotel Vilja – Umeås enda sporthotell – skräddarsyr lösningar med lunch, middag och kvällsmål.
Självklart erbjuder vi träningsmöjligheter för den som vill röra på sig och hålla formen. Förutom
vårt eget gym tipsar vi gärna om promenader och joggingturer runt Umeås största grönområde,
Gammlia-skogen, som ligger ett stenkast bort från hotellet.

VM-kval fotboll med Sverige.

Vi har paket till alla hemma och bortalandskamper.
2/9 – 4/9 Vit-Ryssland vs Sverige.
Hotellet är beläget på gångavstånd, 200 meter, från Umeå Energi Arena. Dessutom är det
gångavstånd till Umeå centrum som ligger ca 10 minuter bort. Fri parkering med motorvärmare.
Nu har vi också blivit ett Best Western-hotell. Som ger en del fördelar och
förmåner för våra gäster. Välkommen in!

www.bjorkobostrom.se
Bokningar: Tel. 090-71 13 30.
info@hotelvilja.se | 090-10 85 00 | hotelvilja.se

Info(a)bjorkobostrom.se
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Danny Perssons första år på klubb-och sportchefsposten kan bara beskrivas med ett ord; succé. FOTO: Markus Wikström

Succéartat första år för
Danny Persson

>>Avancemanget till Superettan är enormt stort och positivt<<

In på detta år började tidigare stjärnanfallaren Danny Persson sin
anställning som klubbchef för Umeå FC.
– Då var jag inte medveten om allt som händer i och kring en förening,
som spelare förstod jag inte hur otroligt många människor som är engagerade och arbetar för att klubbens verksamhet ska fungera, säger
Danny efter succésäsongen 2019.
Danny Persson hade ett
kort uppehåll från fotbollssporten efter att han
själv slutat spela.
Därefter kom han först
ideellt in i Umeå FC:s
sportgrupp och under
det här året har han varit
anställd av klubben som
klubbchef med, främst,
ansvar för sport och
sponsormarknaden.
Om vi efter ett knappt
år ska summera denna
tillvaro, ditt jobb?
– Det är otroligt brett
med rejält skiftande
arbetsuppgifter i en härlig
förening som gör jobbet
oerhört inspirerande. Sen
är det krävande men samtidigt otroligt kul, säger
Danny och återkommer
till hur många människor

som ideellt engagerar sig
för klubben.
– Ta bara kring matcherna med personal i
entrén och försäljningen,
värdar som tar emot
bortalag och domare, de
som sitter och rapporterar
från matchen och bollkallar, ja, det blir många totalt
och så är det även utanför
matcherna.
Vad har varit mest positivt
2019?
– Oj, det går inte att svara kort på den frågan, men
självklart är avancemanget till Superettan enormt
stort och positivt. Bakom
det har det varit roligt att
se hur laget jobbat ihop
och vuxit under säsongen,
vi ska komma ihåg att vi
hade en ny tränare och

tämligen många nya spelare, menar Danny som
medger att jobbmiljön är
oerhört resultatinriktad
där arbetsklimatet pendlar
mellan himmel och precis
raka motsatsen…
– Så är det, negativa
matchresultat tar mycket
energi och kraft men det
gör givetvis även incidenter utanför planen.
”Mackan” (kansliets Markus Wikström) försöker
lära mig att njuta när det
går bra, när det blivit vinst,
för det finns också en annan sida av myntet.

Danny var en spelare på
planen.
Varför gick det så bra i år?
– Den korta sportsliga
förklaringen är sammanhållningen och dynamiken
i truppen bland spelare
och ledare. Sen har klubborganisationen vuxit och
blivit starkare vilket också
genomsyrar det vi med
framgång gör på planen.
Vad blir den stora skillnaden när vi 2020 pratar om
Superettan?
– Kraven blir på alla sätt
högre. Självklart vad gäller
prestationen på planen,
men även i övrigt vad
gäller det sportsliga men
också för organisationen
på kansliet och i klubben
och kring matcherna och
på andra sätt. Vi måste
snäppa upp alla bitar en
nivå.

Om vi tittar fram mot
2020 så gör Umeå FC då
efterlängtad comeback i
Superettan där man inte
huserat sedan 2012 då

Sportchefen Persson
minns Superettaåret 2012
och jämför med vad som
nu komma skall…
– Vi ska komma ihåg att

det sportsligt är en väldigt
bra serie, men skillnaden
och kravställningen har
nog ökat mer utanför än
på planen. Vad gäller spelartruppen är det möjligt
att vi kommer att ha en
ny erfaren spelare i varje
lagdel men huvudsaken
är att det blir spelare med
bra karaktär.
Är du stressad över allt
jobb som väntar?
– Nej, det känns enbart
positivt att få jobba på en
högre nivå där jag just nu
mest funderar kring hur vi
ska formera vår trupp. Det
kräver mycket tid, tankar
och arbete.
Marknadschefen Persson har dock även en
annan viktig punkt på
2020-agendan…
– Vi kommer att stärka
upp marknadsbiten på
kansliet vilket känns
mycket bra. Här ska vi
lägga mer krut på att ta
hand om våra samarbetspartners, vi har tagit små

steg i år men har mycket
kvar att göra, säger Danny
Persson, Umeå FC:s
klubbchef med sport- och
marknadsansvar som
har sin mest intensiva
arbetsperiod under dessa
vintermånader.
– Så är det, men det vi
gör ordentligt och bra nu
har vi på alla sätt tillbaka
när säsongen börjar på
allvar fram på vårkanten.
GUNNAR ERIKSSON
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Mattvätt och hotell & restuarang-tvätt

Nu har vi installerat en ny miljövänlig
och vattenbaserad tvättmaskin (lagoon)
som klarar av alla typer av tvätt!
Kostymer, klänningar, ullfiltar, silke,
gardiner m.m.

Ring oss!
0933-615 00,
070-582 45 90

Ring så hämtar vi!

090-13 13 95
Öppettider: Vardagar 08-17
Välkommen in på Fraktvägen 6G
på Västerslätt!

info@kemman.se
Fraktvägen 090-13 13 95

Allt inom
redovisning
Verksam sedan 1983

Umeå Redovisningsbyrå
Storgatan 38 (Thulehuset) 903 26 Umeå
Tfn 090-12 20 47
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Magnus Henrysson tog över huvudansvaret inför säsongen och lyckades ta laget upp till Superettan direkt . FOTO: Jan Hofverberg

Magnus kom, sågs och
segrade i Umeå (FC)
>>Man får aldrig glömma bort att vara nöjd och glad när det gått bra<<
2019 började med att Magnus Henrysson blev klar som huvudansvarig tränare för Umeå FC:s division 1-lag någon dryg vecka in i januari
månad.
– Jag ville helst vara assisterande, men nu blev det så här trots att
vi då inte hade speciellt många spelare klara, säger Magnus som ett
knappt år senare kan summera en framgångsrik säsong som slutade
med avancemang till Superettan.
Upptakten på hans
uppväxlade tränarroll
var alltså inte den mest
optimala.
– Nej, men vi med Danny
(klubbchefen Persson) i
spetsen jobbade snabbt
och starkt för att få in
spelare och kände rätt
tidigt att vi hade lyckats
få ihop en trupp för att
kunna hantera division
1-spel, men mer än att
bli ett mittenlag var inte
mina förhoppningar då.
Jag ska också erkänna att
jag då pratade med nära
och kära och förberedde
dom på att mitt uppdrag
kanske skulle bli riktigt
kortvarigt, skrattar Magnus.
När ökade förhoppningarna?
– I träningsmatcherna
där vi vann mot Sandviken
borta och sen TG hemma
på en förkortad plan. Vi
spelade bra, tryckte ner
motståndarna, skapade
målchanser och då började jag fundera på att
det här kanske kunde bli
någonting.

– Vi fick också en bra
start på serien med seger
i de två första matcherna,
men sen åkte vi på några
käftsmällar så att vi kom
ner på jorden igen, säger
UFC-tränaren, funderar
och tillägger:
– En oerhört betydelsefull match och seger var
då vi höll ledningen och
vann borta mot Forward
trots att vi fick en tidig
utvisning. Det stärkte oss
rejält.
”Henry” – som han ofta
kallas – pratar om hur
målmässigt jämna matcher det varit för Umeå FC
den här säsongen….
– Många matcher levde
in i 94:e minuten och vi
vann bara två matcher
med mer än två mål så
avslappnad kunde man
inte vara speciellt ofta,
säger ”Henry” och skrattar
igen.
Hur var det då att vara
huvudansvarig tränare på
den här nivån?
– Framför allt jätteroligt.
Sen var jag osäker på om

spelarna skulle lyssna
och ta till sig det jag ville
få fram, skulle budskapet
förstås. Spelarna har tagit
till sig det hela och löst
det på ett jättebra sätt och
jag tycker inte att vi vunnit
på tur speciellt ofta.
Något minus i din egna
analys?
– Samtliga spelare i en
trupp kommer aldrig att
vara fullt ut nöjda, alla
vill ju spela. Här har jag
inte lyckats med att få de
som inte haft så mycket
speltid att känna sig rejält
delaktiga i det hela vilket
dom verkligen är. Jag
har själv varit 18:e, 19:e
spelare och vet hur det är,
får du inte spela så spelar
det inte så stor roll hur
tränaren agerar eller vad
han säger.
Ligger du som tränare
sömnlös?
– Ibland men inte så jag
mår dåligt av det, det hade
säkert varit värre om vi
krigat långt ner i tabellen.
De sista veckorna var det
dock inte annat än fotboll
i tankarna och speciellt

jobbigt var det i näst sist
omgången, säger ”Henry”
om att UFC förlorade
borta mot Nyköping och
bjöd in närmast jagande
Linköping vilka först på
måndagskvällen skulle
bortamatcha Sylvia.
– Då mådde jag dåligt,
vi hade varit med i toppen
men plötsligt gett Linköping en andra chans att
passera oss. Jag la bort
telefon när Sylvia-Linköping spelade, låg i soffan
med min nyfödda dotter
på bröstet och försökte
slappna av, men när det
rasslade rejält i telefon
efter kvart i nio på kvällen
förstod jag att det hade
gått åt rätt hål.
Efter Sylviasegern mot
Linköping, inför sista
omgången, berättar

Magnus om den enorma
glädjen och lättnaden hos
sig själv, men också klart
märkbart i hela truppen:
– Vi hade fått en andra
chans själva, vi hade det i
egna händer igen. Vi ska
komma ihåg att vi tappat
på slutet, inte riktigt behärskat den psykologiska
pressen.
Serieepilogen mot Team
TG derbyvanns klart med
3–0.
– Det hade självklart
blivit mycket tuffare om
inte TG redan säkrat kontraktet.
Kvalrysaren med två kryss
mot IK Frej glömmer vi
inte i första taget…
– På något sätt ville vi
mer än dom, jag kan med
facit i handen också tycka
att det var bra att dom

kvitterade i slutet i första
kvalmatchen så att vi
var tvungna att göra mål
där nere, funderar UFCtränaren som, precis som
alla andra, var uppspelt av
lycka efter avancemanget
till Superettan.
– I slutet av matchen
spelade vi med en sexbackslinje, oj, vad spelarna offrade sig för varandra
och för klubben, det höll
och glädjen efteråt var
helt obeskrivlig där på
Vikingavallen. Du vet, man
får aldrig glömma bort att
vara nöjd och glad när det
gått bra.
Till sist, ska vi plocka
fram någon eller några
spelare som betytt extra
mycket den här säsongen?
– Den listan kan bli
riktigt lång och även innehålla en del som inte spelat så mycket, men ska jag
lyfta fram några blir det
mina lagkaptener Aurelien
Norest och biträdande
Jens Stigedahl vilka
varit mitt bollplank på ett
mycket värdefullt sätt,
avrundar Magnus Henrysson vid en slutsummering
av den framgångsrika
säsongen 2019.
GUNNAR ERIKSSON

”Henry” hissas mot skyn. FOTO: Linda Eliasson
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Våra saneringstjänster
Sanering
•Asbest
•Brandsanering
•Elektroniksanering
•Industrisanering
•Klottersanering
•Luktsanering
•Oljesanering
•Sanitärsanering
•Ventilationssanering

Fukt och vattenskador
•Fasadimpregnering
•Fuktutredningar
•Sanering av hussvamp
•Krypgrundsavfuktning
•Vattenskador

Från Från
Från Från

NISSAN
QASHQAI
NISSAN
QASHQAI
NISSAN
QASHQAI
NISSAN
QASHQAI
PRIVATLEASING
ERBJUDANDE
PRIVATLEASING
ERBJUDANDE
PRIVATLEASING
ERBJUDANDE
PRIVATLEASING
ERBJUDANDE

2.499
Kr
2.499
Kr
2.499
2.499
Kr Kr

• Parkeringssensorer
• Parkeringssensorer
fram/bakfram/bak
•
Automatiska
strålkastare
•• Automatiska
strålkastare
• Parkeringssensorer
fram/bak
Parkeringssensorer
fram/bak
/mån
•• Backkamera
•• Backkamera
Automatiska
strålkastare
Automatiska
strålkastare
/mån
• Backkamera
• Backkamera

Är du behov av hjälp? Kontakta oss!
Tel. 090-13 78 00 Mail. info@bjorkstadenssanering.se

Vi vill rikta ett stort tack till våra
Öppettider: Mån-Tor
9–18, Fre 9–17, Lör 10–14, Sön: Stängt
kunder för det gångna
året!
Formvägen 6, Umeå. Tel 090-18 50 00. www.bildahl.se
Hälsningar Charlie med personal

NissanBränsleförbrukning
QASHQAI: Bränsleförbrukning
NEDC-BT
blandad
körning
l/100 km:
3,8–5,8. CO2-utsläpp
g/km: 99–134..*Erbjudandet
fram tilloch
31.12.2020
ochkombinera
går ej att kombinera
Nissan QASHQAI:
NEDC-BT blandad
körning
l/100
km: 3,8–5,8.
CO2-utsläpp
g/km: 99–134..*Erbjudandet
gäller framgäller
till 31.12.2020
går ej att
ellerMed
rabatter.
Med reservation
för eventuella
ändringar.
För mer information
kontakta
din Nissan-återförsäljare.
Bilen är
på extrautrustad.
bilden är extrautrustad.
med andramed
avtalandra
eller avtal
rabatter.
reservation
för eventuella
ändringar.
Förkm:
mer
information
kontakta
Nissan-återförsäljare.
Bilen
bilden
Nissan
QASHQAI:
Bränsleförbrukning
NEDC-BT
blandad
körning
l/100
3,8–5,8.
CO2-utsläpp
g/km:din
99–134..*Erbjudandet
frampå
tilloch
31.12.2020
ochkombinera
går ej att kombinera
Nissan QASHQAI:
Bränsleförbrukning
NEDC-BT blandad
körning
l/100
km: 3,8–5,8.
CO2-utsläpp
g/km: 99–134..*Erbjudandet
gäller framgäller
till 31.12.2020
går ej att
ellerMed
rabatter.
Med reservation
för eventuella
För mer information
kontakta
din Nissan-återförsäljare.
Bilen är
på extrautrustad.
bilden är extrautrustad.
med andramed
avtalandra
eller avtal
rabatter.
reservation
för eventuella
ändringar. ändringar.
För mer information
kontakta din
Nissan-återförsäljare.
Bilen på bilden

Laddad för körupplevelser.
Just nu har vi massor av nya bilar i lager
– snabb leverans och förmånliga priser.*

Mercedes-Benz B-Klass

Välkommen in till Bil Dahl!

Mercedes-Benz C-Klass

från

från

266.900 kr.
332.900 kr.

Finns även DEMOBILAR till försäljning med direktleverans
Speedy Cars inc, Highway 99, 9966 Downtown
Tel (123) 456 78 900, www.speedycars.inc

Öppettider:
Måndag–torsdag 9–18,
fredag 9–17, lördag 10–14

*Leveranstiden kan variera beroende på agent. För mer information kontakta din Mercedes-Benz agent.Bränsleförbrukning blandad körning enl WLTP-körcykeln XXX: XXX g/km, CO2-utsläpp XXX g/km. Motsvarande värden enl NEDC 2.0, XXX l/100km, CO2-utsläpp XXX g/km. XXX (för fler modeller).
För mer information kontakta din Mercedes-Benz agent. Förändring i utrustning kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Värdena avser grundutrustad bil.

Formvägen 6, Umeå.
Tel 090-18 50 00

www.bildahl.se
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Årskrönika 2019
2019 var året det hände! Umeå FC är tillbaka i svensk elitfotboll efter sju år i Division 1.
Vi tar er igenom de viktigaste händelserna under året!
2 jan | Danny Persson presenteras som ny
klubb- och sportchef
Den tidigare skyttekungen Danny Persson presenteras
som ny klubb- och sportchef några dagar innan julafton
och påbörjar sin tjänst två dagar efter nyårsafton.
Hans första uppgift; hitta en ny huvudtränare efter avgående Andrée Jeglertz.

7 jan | ”Kung Henry” tar över rodret
2018 års assisterande tränare Magnus Henrysson
blir den som tar över huvudansvaret efter Andrée
Jeglertz som under hösten blir klar för Kanadas
damlandslag.
”Henry” var dock inte helt ovan huvudansvaret då
han redan under hösten 2018 styrt spakarna under
tiden då Jeglertz var iväg på landslaguppdrag med
Kanada.
Klart blir även då att ”Mr. UFC”, Jörgen Sundberg,
blir assisterande tränare bakom Henrysson.

35 år av Umeå FC-erfarenhet lämnar...
Perssons första tranförfönster blir något att bita i. Legendarer som Erik Lundström och Simon Mårtensson lägger skorna på hyllan samtidigt som trotjänare
som bland annat Dillan Ismail, Isaac Freitas da Silva och Modou Lamin Sillah
lämnar för andra utmaningar. Totalt sett lämnar 35 år av Umeå FC-erfarenhet.

8 mars | Kaosartad försäsong
Först kommer inte det utlovade fotbollstältet upp och
under träningsmatchen mellan GIF Sundsvall och finska Vaasa så körs Umeå Energi Arenas matta sönder.
Det gör att Umeå FC får träna och spela på en plan
som är 1/4-del mindre än normal planstorlek fram till
seriestart.

5 maj | Viktig seger mot BK Forward
Efter två segrar på de två inledande omgångarna så
har Umeå FC två förluster i bagaget (Karlstad BK 0-1
och Akropolis 1-3) och nu väntar BK Forward på svårspelade Trängens IP.
Laget går upp till en 2-0-ledning men får Andrew
Jean-Baptiste utvisad tidigt i den andra halvleken.
Trots det vinner man med 2-1.
”En seger som satte standarden för resten av säsongen” har Henrysson sagt i efterhand.

12 maj | 1-0 vs Carlstad United

...samtidigt som truppbygget tar fart
Det första nyförvärvet inför 2019 blir målvakten Viktor Frodig. Sen kommer dom
en efter en; Deniz Yaldir, Samuel Kroon, Omar El Baad, Måns Nygren, Rasmus
Aspholm, Andrew Jean-Baptiste, Stefan Lindmark, Nicklas Raaholt. Isaac Boye blir
den sista pusselbiten då han lånas in från allsvenska Örebro SK.

7 april | Premiärseger mot
Team TG
Trots den struliga försäsongen
tar Umeå FC tre poäng i premiäroch derbymatchen mot Team TG.
Isaac Boye blir matchhjälte då
han gör matchens enda mål i den
47:e matchminuten.
Umeå FC får en perfekt start på
den nya säsongen och Isaac
Boye skulle göra mer viktiga mål
under säsongen...

26 maj | 3-0 vs Nyköping BIS

4 juli | Går på sommaruppehåll som tvåa
Umeå FC avslutar vårsäsongen på absolut bästa sätt då Sollentuna besegras med
2-1 hemma på Umeå Energi Arena. Målen görs av Seif Kadhim och Deniz Yaldir.
Umeå FC ligger nu tvåa i Division 1 Norra, tre poäng efter serieledarna Akropolis IF.
2 jun | 1-0 vs Gefle IF

14 jun | 2-0 vs Bodens BK

Fortsättning på sidan 10...
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MEDLEMSERBJUDANDE!

299:-/m

2

PÅ TARKETT
BÄCKASKOG

Dags att få nya fina golv under fötterna? Börja hos oss på Colorama så lovar vi att det blir
av vår inredningsexpert. Läs mer på colorama.se.
Ord. pris från 426:-/m2, 5/12–15/12 2019. Gäller för dig som är eller blir medlem i Mitt Colorama.
Lokala avvikelser kan komma. Med reservation för slutförsäljning.

Formvägen 13, Umeå.
Tel: 090-16 06 60.
Öppet: Mån–fre 09–18.
Lör 10–15. Sön 12–15

Köp p-biljett
via mobilen!
Parkera där du vill, betala
inget extra!

Inga extra kostnader
Besök www.parkster.com för mer information.
Ladda ner Parkster:

ANNONS
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7 juli | Jason Romero ansluter
I och med det tabelläge man befinner sig i väljer
sportchef Danny Persson att förstärka truppen
med anfallaren Jason Romero som plockas in från
Nyköpings BIS.
”Jag har en målsättning; hjälpa laget att ta steget
upp till Superettan!”, säger Romero.

21 aug | Baptiste får
lämna
Efter en händelse som
bryter mot klubbens värdegrund får mittbacken
Andrew Jean-Baptiste
lämna Umeå FC med
omedelbar verkan.
Det efter en succéartad
vår för Baptiste då han
tagit sitt Haiti hela vägen
till semifinal i Gold Cup.

4 aug | Vinner höstpremiären borta mot Vasalund
Umeå FC tar en blytung seger i höstpremiären. Vasalund besegras med 2-1 på
bortaplan efter mål av Jens Stigedahl och Isaac Boye och laget har fått den perfekta starten efter sommaruppehållet.

24 aug | Sista minuten-seger mot Gefle
Umeå FC åker ner till Gävle föe möte med Gefle IF
och får en drömstart. Emmanuel Yeboah styr in
Deniz Yaldirs precisa inlägg efter 20 minuter och
har bud på mer.
Men i den 51:a minuten blir Stefan Lindmark utvisad och Gefle trycker på för en kvitteringen. Man
hittar också en sådan. I den 90:e spelminuten stöter Iu Ranera Grau in 1-1. Men Umeå FC hittar ett
sätt att komma hem med tre poäng. Yoel Embaye
fixar en straff som Isaac Boye rullar in. Då visar
klockan 95 spelade minuter.

8 sept | Bortdömda i Linköping
Samuel Kroon trycker in 1-0 i den 90:e spelminuten och Umeå FC tar tre blytunga poäng i bortamötet med Linköping City...trodde alla. Men domaren hittar
en offside-stående Umeå FC-spelare i skottmomentet och målet döms bort till
bortalagets stora frustration. Matchen slutar 0-0.

Av bara farten spelar man av toppkonkurrenten
Sandvikens IF med 3-1 på hemmaplan och Umeå
FC visar att vårsäsongen inte bara var en fluga.

15 sept | Tung förlust mot Karlstad
Akropolis har sprungit iväg i toppen och nu är det
två lag som slåss om kvalplatsen; Umeå FC och
Karlstad BK och den 15:e september möts lagen på
Umeå Energi Arena. Vid seger går Umeå FC upp till
ett 10 poängs-försprång. Så blir det inte...
Trots en sen kvitteringen av Emmanuel Yeboah
(82:a minuten) gör gästerna segermålet bara minuten senare. Kampen om kvalplatsen går vidare.

28 okt | Umeå-sonen Carl Björk frälser Umeå FC
Umeå FC påbörjar här en knackig avslutning på säsongen. Förvisso vinner man
med uddamålet mot bottenlaget BK Forward direkt efter förlusten mot Karlstad,
men det är grus i maskineriet.
Man påbörjar nu en rad som följer; förlust borta mot Akropolis (2-1), oavgjort
hemma mot Karlslund (3-3), förlust borta mot Carlstad United (2-1) och seger
hemma mot Rynninge (3-1).
Karlstad BK har dock tappat all sin form och nu är det istället Linköping City som
är närmast jagade laget bakom Umeå FC.
I den näst sista omgången åker laget ner till Nyköping med utgångsläget; en
poäng och man har allt i egna händer inför den sista omgången mot lokalkonkurrenten Team TG. Dessvärre blir det en 2-1-förlust mot ”Bissarna” och nu
måste man förlita sig på att IF Sylvia ska ta minst en poäng mot Linköping City,
en match som spelas dagen därpå.
Och visst går det vägen. Linköping tar förvisso ledningen men får en man utvisad
tidigt i den andra halvleken och Sylvia både kvitterar och avgör matchen med
fem minuter kvar att spela. Segerskytt? Umeå-sonen Carl Björk som vid 16-års
ålder lämnade Umeå FC för spel i IFK Norrköping.
Umeå FC behöver nu minst en poäng i den sista omgången för att säkra kvalspel.
För motståndet står lokalrivalen Team TG.

2 nov | Romero-show - Umeå FC klart för kval
Förutsättningarna var enkla; en poäng mot Team TG och Umeå FC skulle få
chansen att kvala till Superettan.
Då klev han fram, Jason Romero. Först trycker han upp ledningsmålet i nättaket
efter 22 minuter, sen tar han saken i egna händer och gör 2-0 efter en fin soloaktion. Yoel Embaye chippar sedan in 3-0 efter Mikael Wikströms fina framspelning
och Umeå FC säkrar därmed kvalplatsen till Superettan.
Dagen därpå blir kvalmotståndet klart; IK Frej från Täby...

Fortsättning på sidan 12...
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Gott kaffe.
Varje dag!

Vi är säker på att du kommer
att älska våra kaffemaskiner!
Det finns inte mycket som slår en god kopp kaffe. Vi på NKV kan se till
att ni får det varje dag på er arbetsplats. Kom förbi oss och provsmaka
vårt kaffe, så ordnar vi bästa lösningen för er.

För Företag och Kontor
Bruksvägen 11, Ersboda, Stora birk, www.nkv.se • 090-15 36 00
k o n t o r s va r o r

|

kaffemaskiner

|

ko n to r s m ö b l e r
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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.”

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
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7 nov | Match 1 - Storpubliken får se IK Frej kvittera sent
Trots kylan (-4) så kommer hela 2752 åskådare för
att bevittna Umeå FC:s första kvalmatch på 14 år.
Hemmalaget börjar darrigt och det är gästerna från
Täby som inleder matchen klart starkast.
Men efter 20 minuter rycker Umeå FC upp sig, får luft
under vingarna och börjar skapa en hel del bra målchanser. Lagen går dock till pausvila med resultatet
0-0.
Sen är det hemmasonen Jens Stigedahl som får
Umeå Energi Arena att explodera. Samuel Kroon
prickar först stolpen men på returen dyker vänsterbacken upp och placerar kyligt in 1-0 till Umeå FC.
I takt med att tiden börjar rinna ut så trycker IK Frej
tillbaka Umeå FC mer och mer och tillslut får man
också utdelning.
I den 90:e minuten trycker Abdul-Halik Hudu in 1-1
från nära håll och nu är det fördel Frej inför match 2...

FOTO: Jan Hofverberg
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10 nov | Match 2 - Umeå FC tillbaka i svensk elitfotboll
...men vad gör det tänker Isaac Boye och trycker in
1-0 till Umeå FC redan två minuter in i match 2. Umeå
FC får en drömstart och bättre blir det. Stefan Lindmarks långboll blir en perfekt djupledsboll till Boye
som trycker undan sin försvarare och sedan chippar,
på ett mästerligt sätt, in 2-0 till gästerna.
Vid det här läget måste IK Frej göra tre mål för att
behålla sin Superettan-plats och man får också in två
snabba mål inom loppet av sex minuter i mitten av
den första halvleken. Där och då är det inte många på
Vikingavallen som tror att Umeå FC ska lyckas hålla
undan.
Men laget lyckas hålla 2-2 till halvtid, samla sig och
nu hittar man också ny energi. Trots en stor Frejdominas i bollinnehav skapar inte hemmalaget några
riktigt stora målchanser.
När klockan tickar över 94 minuter stoppar domaren
Fredrik Klitte pipan i munnen och förkunnar att Umeå
FC är tillbaka i Superettan!

FOTO: Linda Eliasson
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Mikael Wikström (t.v) och Stefan Lindmark (t.h) sjunker
ner på knä och jublar över att Umeå FC är tillbaka i svensk
elitfotboll.
FOTO: Linda Eliasson
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Brian Clarhaut ersätter Magnus Henrysson på huvudtränarposten. Henrysson blir dock kvar som assisterande tränare. FOTO: Markus Wikström

Clarhaut: ”Hedrad att få arbeta i
en sån ambitiös klubb”
För två veckor sedan blev det klart. Amerikanen Brian Clarhaut, 33,
blir den som kommer att leda Umeå FC i Superettan.
- Jag är extremt glad och ödmjuk inför uppgiften. Det är en spännande tid att vara en del av Umeå FC, säger Clarhaut.

>> Magnus Henrysson, Jörgen Sundberg, Danny
Persson och de övriga i staben har gjort ett
fantastiskt jobb för att leda gruppen till Superettan<<

Magnus Henrysson meddelade redan i somras att
han inte skulle ha huvudansvaret i Umeå FC under
2020. Detta gjorde att
man påbörjade sökandet
efter en ny huvudtränare.
Nu är sökandet slut. Brian
Clathaut, senast från Nyköping BIS, har skrivit på
ett 2+1-årskontrakt med
Umeå FC.
– Jag är extremt glad
och ödmjuk inför uppgiften. Det är en spännande
tid att vara en del av
Umeå FC. Jag är hedrad
att få arbeta i en ambitiös
klubb, en klubb med höga
värden som är omgiven av
hårt arbetande människor,
säger Brian och fortsätter:
– Jag ser fram emot
att lära känna all personal, spelare, supportrar
och människor i och runt
Umeå FC och staden
Umeå. Magnus Henrysson, Jörgen Sundberg,
Danny Persson och de
övriga i staben har gjort
ett fantastiskt jobb för att
leda gruppen till Superettan och jag kan inte
vänta med att börja arbeta

lare under mina tidigare
tränarjobb vilket gjorde att
jag reste mycket till Sverige och kollade på spelare.
Där träffade jag John Wall,
då tränare i AIK:s U19, och
vi höll kontakten. Han blev
huvudtränare i Nyköping
och medans jag sökte ett
nytt tränarjobb så skrev
jag på ett tremånaderskontrakt med Nyköping.
Jag förstod ganska
snabbt att jag skulle bli
kvar längre, säger Brian
med ett skratt.

med dem.
Du har mött Umeå FC ex
antal gånger under din tid
som tränare i Nyköping.
Vad har du fått för bild av
laget och klubben?
– Jag tror att Umeå FC
delar en liknande fotbollsfilosofi som jag själv,
vilket är oerhört viktigt. De
värdesätter bollinnehav
och vill spela en anfallsinriktad fotboll. Som jag
sa tidigare, Umeå FC var
en väldigt speciell grupp
under 2019, det var en
grupp som var ett riktigt
lag. De hade bra ledarskap
på och utanför planen och
arbetade verkligen för varandra. Att ha den grunden
att stå på inför 2020 ser
jag som ny på jobbet som
väldigt positivt.
Brian växte upp i New
Jersey, USA tillsammans
med sin mamma, pappa,
syster och bror. Trots
att fotbollen inte är den
största sporten på andra
sidan atlanten så var det
ändå den som fick upp
intresset hos Brian. Efter
ett par tuffa skador som

citat ”fick mig att inse att
jag inte skulle nå MLS” så
började han intressera sig
för tränaryrket.
– Jag började coacha
för 10 år sedan. Jag hade
tur att tidigt få chansen
på en hög nivå från första
dagen och arbeta under
några topptränare i ung
ålder. 2011 coachade jag
vid University of Connecticut, som var det
bästa fotbollsprogrammet i USA vid den tiden.
Det var en intensiv miljö
som arbetade under en av
USA:s mest framgångsrika tränare Ray Reid. Jag
pressades till gränsen, det
fanns inget utrymme för
fel i att arbeta i den miljön.
Vi producerade sju spelare från våra elva elever
till Major League Soccer
det året.
Han blev sedermera assisterande tränare vid
Temple University innan
han inför säsongen 2016
tog flyttlasset över till
Sverige och Nyköping BIS.
– Jag hade mycket
fokus på scouting av spe-

När John Wall, under
sommaren 2017, fick
lämna Nyköping BIS fick
Brian ta över huvudansvaret.
– Jag uppskattar verkligen min tid i Nyköping.
Som tränare måste du
alltid lära och utvecklas.
Jag har arbetat med olika
spelare, olika medarbetare
och försöker reflektera
varje dag, varje vecka och
fråga mig själv, hur kunde
jag ha gjort det bättre?
Vad kunde man göra
annorlunda? Jag lär mig

ständigt och håller mig
uppdaterad. Detta är en
process att utvecklas, inte
bara en person utan också
som tränare, och jag tror
att jag genom dessa erfarenheter blivit en bättre
människa och tränare.
Han anlände till Umeå
under förra veckan och nu
börjar det hårda arbetet
inför 2020.
– Jag är redo att börja arbeta med den här gruppen
och klubben och leverera
en bra 2020-säsong. Jag
är ser mycket fram emot
att träffa alla ledare och
spelare, lära känna dem
som människor och börja
implementera mitt system
och filosofi i laget. Det
kommer att vara bra att
dela idéer med tränarstaben och verkligen bygga
något speciellt för framtiden. Jag kan inte vänta
med att komma igång!,
avslutar Brian.
MARKUS WIKSTRÖM
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Välkommen in till

MAT OCH DRYCK
I FULL HARMONI

”Vi serverar klassisk mat med personlig
och hållbar touch. Vårt fokus ligger på en
hemtrevlig service tillsammans med en
perfekt kombination av mat och dryck”
Öppettider:
Lunch mån-fre
Tis-tors
Fredag
Lördag

11:00 - 13:30
11:00 - 22:00
11:00 - 00:30
11:00 - 23:00

Restaurang/bordsbokning:
tel: 090-15 63 21 mail: tc@umeafolketshus.se

Grävmaskin 5,5 ton, Kubota KX057-4

Hyr där proffsen hyr.
Vi hyr ut maskiner, verktyg och utrustning för stora som små byggprojekt.
Lycksele 0950-40 29 30 Umeå 090-70 83 90 www.lemaskin.se
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Efter sju år är Umeå-sonen Timothy McNeil tillbaka i Umeå FC. FOTO: Jan Hofverberg

McNeil tillbaka i Umeå

>>Det ska bli kul att få spela Superettan på hemmaplan<<

Umeåsonen Timothy McNeil, 29, vänder hem till Umeå igen. Anfallaren är klar för en comeback till Umeå FC.
- Att få representera stadens bästa lag är jag stolt över, och som sagt
att få spela Superettan på hemmaplan är något alla på den här nivån
vill göra, säger McNeil.
Redan 2009 skrev han på
sitt första kontrakt med
Umeå FC, nu tio år senare
är han tillbaka i den blåa
tröjan.
– Det känns fantastiskt
bra. Det ska bli kul att få
spela Superettan på hemmaplan med en förening
som jag ser har en väldigt
god framtid för sig, säger
McNeil.
Hur mycket ser man fram
emot att representera sin
hemstad i Superettan?
– Jättemycket såklart.
Att få representera stadens bästa lag är jag stolt
över, och som sagt att få
spela Superettan på hemmaplan är något alla på
den här nivån vill göra.

kring mig och den sociala
delen har fungerat. Rent
sportsligt nådde vi inte
riktigt fram. Vi hade en
alldeles för dålig vår där vi
var enligt mig lite otränade och tappade extremt
många poäng i slutminuterna, menar han och
fortsätter:
– Hösten tränade vi betydligt mycket hårdare och
det visade sig även under
matcherna då vi tog de
poäng vi behövde och förtjänande. Men vi vaknade
lite sent, hade våren varit
bättre hade kanske det
sett annorlunda ut. Men
som helhet har det varit
bra. Jag ångrar absolut
inte att jag flyttade dit.

Inför 2019 valde att han
att ta flyttlasset och flytta
ner till Karlstad och Carlstad United. Där blev det
27 matcher och 14 mål.
– Jag har trivts bra, haft
bra lagspelare runt om-

Efter att Timothy lämnade
Umeå FC efter 2012 så har
han mött laget ex antal
gånger, både med Team
TG och Carlstad United.
Alltid en svår motståndare
men det framförallt under

2019.
– Umeå FC:s styrkor i år
tycker jag att dom har varit väldigt jämna. Har haft
många poängspelare och
flera olika spelartyper som
har fått ut mycket utifrån
deras egenskaper.
När han anslöt till Umeå
FC första gången för tio år
sedan var han endast 19
år gammal. Det har hänt
en del sedan dess.
– Jag ska väl säga att
det är rätt stor skillnad
ändå. Min första sejour
i UFC var jag rätt ung. Vi
hade (Andreas) Hermansson, Danny (Persson) och
(Simon) Mårtensson som
jag anser är klubbens
bästa forwards, tillsammans med Steve, framför
mig, så att ta en startplats
var svårt, menar han och
fortsätter:
– Samtidigt så lärde jag
mig extremt mycket av
dom. Jag har jobbat väl-

digt mycket på min fysik
och försökt att va en boxspelare så mycket som
möjligt och det har gett
resultat. Som människa
har jag såklart också växt
till mig sen jag var 19 får
jag hoppas.
Trots att det var längesedan han hade Umeå FC:s
omklädningsrum som
”hem” så har mycket kontakt med spelarna i laget,
något som han ser som
en extra bonus nu när han
kommer hem.

– Jag har två av mina
bästa kompisar i Mike
(Mikael Wikström) och
Stefan (Lindmark) och det
är klart att det betyder extremt mycket. Vi har haft
kontakt under hela året
och det är klart att dom
har ett litet finger med i
spelet som gjorde att jag
kommer tillbaka. Så att få
spela tillsammans med
dom både i Superettan
ska bli extremt kul!
Så vad kan man då
förvänta sig av Umeå FC

respektive Timothy McNeil
anno 2020?
– Jag tror att förväntningarna, framför allt från
Umeå som stad kommer vara höga. Och det
tycker jag dom ska vara.
Vi kommer som alla andra
nykomlingar vara det
hungrigaste laget i serien,
vi vill visa alla att vi tillhör
Superettan och inte är
något mediokert upp och
ner lag. Många i laget just
nu har inte spelat i Superettan, så alla kommer
vilja visa i varenda match
att Umeå FC är att räkna
med.
– För egen del ska jag
försöka utnyttja det jag är
bra på. Löpstarkt, fysisk
och förhoppningsvis finnas med i målprotokollet,
men framför allt se till att
jag gör mina lagkamrater bättre så vi kan vinna
så många matcher som
möjligt. Det är min högsta
prio.
MARKUS WIKSTRÖM

Timothy McNeil i UFC-tröjan 2009 FOTO: Jan Hofverberg
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Vässa din
backup-strategi
med Hi5

Trygghet och expertis
när du behöver det

ahlgrens.nu

Hi5 bjuder på en workshop
där du gemensamt med våra
säkerhetsspecialister kartlägger din
organisations behov och krav kring backup
och säkerhet.

Intresserad?
Kontakta oss på info@hi5.se

090-77 83 10
Ahlgrens Advokatbyrå startades under 1940-talet och bedriver verksamhet i Umeå och
Skellefteå. Vi är en av Västerbottens största advokatbyråer och vi kan genom vår storlek och
erfarenhet tillhandahålla djupgående juridisk expertis med hög tillgänglighet inom ett brett
juridiskt fält. Bland våra uppdragsgivare finns såväl stora som små företag, myndigheter och
privatpersoner och våra uppdragsområden innefattar bland annat affärsjuridik, fastighetsrätt,
familjerätt, brottmål och civilrättslig tvistelösning. Vi handlägger även konkurser. Vår
ambition är att byrån ska kännetecknas av hög kompetens, stort engagemang och omsorg i
varje enskilt ärende. Vi har centralt belägna kontor vid Renmarkstorget i Umeå och på
Skeppargatan i Skellefteå. För mer information se www.ahlgrens.nu

www.hi5.se

Hi5 är certifierad Dell Technologies
Titanium Partner.
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Statistik 2019
*I statistiken ingår matcher från Division 1 Norra, Svenska cupen samt kvalmatcherna till Superettan.

1. Viktor Frodig

Född: 1997
Position: Målvakt
Matcher: 32
Varav inbytt: 6
Hållna nollor: 8

Född: 1996
Position: Försvarare
Matcher: 20
Varav inbytt: 2
Mål: 0

Född: 1996
Position: Försvarare
Matcher: 32
Varav inbytt: 0
Mål: 4

4. Adel Ziarat

Född: 1998
Position: Försvarare
Matcher: 19
Varav inbytt: 6
Mål: 0

5. Aurelien Norest

6. Stefan Lindmark

7. Seif Kadhim

8. Anton Eriksson
Född: 2000
Position: Mittfältare
Matcher: 31
Varav inbytt: 6
Mål: 5

9. Jason Romero

Född: 1995
Position: Anfallare
Matcher: 14
Varav inbytt: 6
Mål: 3

10. Mikael Wikström

11. Samuel Kroon
Född: 1996
Position: Anfallare
Matcher: 29
Varav inbytt: 1
Mål: 9

14. Deniz Yaldir

Född: 1994
Position: Anfallare
Matcher: 30
Varav inbytt: 4
Mål: 3

17. Emil Johansson

23. Yoel Embaye

Född: 1991
Position: Anfallare
Matcher: 25
Varav inbytt: 16
Mål: 7

2. Omar El Baad

3. Jens Stigedahl

Född: 1991
Position: Anfallare
Matcher: 21
Varav inbytt: 18
Mål: 0

Född: 1992
Position: Försvarare
Matcher: 28
Varav inbytt: 1
Mål: 0

Född: 2000
Position: Mittfältare
Matcher: 5
Varav inbytt: 4
Mål: 0

18. Isaac Boye

Född: 1997
Position: Anfallare
Matcher: 31
Varav inbytt: 6
Mål: 14

19. Albin Bäckström

20. Emmanuel Yeboah

22. Max Wolf-Watz

27. Victor Kamf

30. Måns Nygren

31. Rasmus Aspholm

32. Nicklas Raaholt

35. Andrew Jean-Baptiste

Jörgen Sundberg

Kim Eriksson

William Åström

Erik Nordvall

Född: 1999
Position: Anfallare
Matcher: 10
Varav inbytt: 9
Mål: 1

Född: 1999
Position: Målvakt
Matcher: 1
Varav inbytt: 1
Hållna nollor: 1

Född: 1999
Position: Försvarare
Matcher: 0
Varav inbytt: 0
Mål: 0

Född: 1999
Position: Målvakt
Matcher: 1
Varav inbytt: 0
Hållna nollor: 0

Född: 1997
Position: Mittfältare
Matcher: 30
Varav inbytt: 2
Mål: 5

Född: 1993
Position: Försvarare
Matcher: 29
Varav inbytt: 1
Mål: 1

Född: 1998
Position: Försvarare
Matcher: 2
Varav inbytt: 2
Mål: 0

Född: 1994
Position: Mittfältare
Matcher: 29
Varav inbytt: 1
Mål: 0

Född: 1999
Position: Anfallare
Matcher: 27
Varav inbytt: 11
Mål: 5

Född: 1992
Position: Försvarare
Matcher: 11
Varav inbytt: 1
Mål: 1

Ledare

Magnus Henrysson
Tränare

Ass. tränare

MV-tränare

Fysioterapeut

Lagledare

Curt Dahlgren
Material

Saknas på bild: Linda Claesson, fysioterapeut, Lars Andersson, fysioterapeut, André Öhman, material
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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.

Umeå 070-633 01 51 Stockholm 070-269 35 45 tmrent@tmrent.se www.tmrent.se

Som stolt sponsor vill vi önska
Umeå FC lycka till i kommande
säsong av Superettan!
TM Rent AB vill även passa på att
tacka kunder och personal för det
gångna året och önska en riktigt
god jul och ett gott nytt år!

Grundare

Medspelare

Partner

Vi är ett team som levererar
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.
Boka på 090-13 54 90 eller www.hotelbotnia.com

Hotel Botnia, Umeå
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UFC AKADEMI

Tegsprodukten Tobias Westin känner att han har utvecklats mycket under säsongen som varit. FOTO: Andreas Norlén

Westin tar steg i UFC Akademi
Tobias Westin fortsätter att utvecklas som fotbollsspelare och har tillsammans med Umeå FC Akademi gjort bra insatser i division 2 Norrland under säsongen 2019.
- Rent taktiskt så har jag nog aldrig lärt mig så mycket som jag lärde
mig förra säsongen.
Nykomlingarna Umeå FC
Akademi slutade på en
nionde plats i division 2
Norrland säsongen 2019
och slutade serien som
Umeås bästa lag.
- Det har varit en klart
lyckad säsong där vi
under vissa matcher gjort
det riktigt bra men även
en del sämre prestationer,
säger Tobias Westin.
För egen del var det en
rätt så hackig säsong med
många mindre skador,
men trots allt är han ganska nöjd med sina prestationer under säsongen.
- Rent taktiskt så har
jag nog aldrig lärt mig så
mycket som jag lärde mig
denna säsongen.

Tobias Westin trivs bra
med sina lagkamrater och
han säger att de har fått
ihop en riktigt tajt grupp.
- Alla har liknande ambitioner därför är träningsmiljön väldigt givande,
säger han som berömmer
även tränarna Henrik
Andersson och Edvin Erfanian för ett bra jobb under
hela säsongen.
- De är väldigt ambitiösa vilket märks på hur
mycket tid de lägger ner
på videoanalyser, personlig feedback och planering
av träningar. Allt för att
vi ska få möjligheten att
utvecklas så mycket som
möjligt.

Tobias läser tredje året
på Maja Beskowskolan i
ekonomiprogrammet där
han har fotbollsträning tre
dagar i veckan på skoltid.
Fritiden går för det mesta
åt tv-spel, gym och plugg.
Han har den före detta
Umeå FC-spelaren Dillan
Ismail som förebild.
-En bra ledare och ännu
bättre fotbollskvaliteter.
Varför började du spela i
Umeå FC?
- Det har varit stans
bästa lag ett bra tag och
ända sen jag var liten så
har målet varit att spela i
Umeå FC.
Vad vill du bli bättre på?
- Måste bli bättre med

båda fötterna för att ständigt vara ett hot då jag
driver fram bollen.
Tegs SK-produkten ser
fram emot sin fjärde
säsong i Umeå FC-tröjan
och han har stora mål.
- Under mina tre år i UFC
Akademi har jag lärt mig
otroligt mycket både som
fotbollsspelare och som
människa som jag kommer ha med mig i framtiden, säger Tobias Westin
och avslutar:
- Eftersom jag var lite
skadedrabbad denna
säsong är första målet att
hålla mig hel och spela
så mycket som möjligt.
Jag vill fortsätta utvecklas som fotbollsspelare
och som människa och
kanske en dag ta en plats
i A-laget.
DANIEL SOUZA

>>Alla har liknande
ambitioner därför är
träningsmiljön väldigt
givande<<

FOTO: Andreas Norlén
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”Serviceföretaget som
har sin styrka i närheten
till kunden”

Vi på Rådhustandläkarna gratulerar
Umeå FC till avancemanget och
hoppas på en spännande och
framgångsrik säsong i Superettan!

Vi vill passa på att välkomna nya patienter till oss på Nygatan 18-20.
Kontakta oss på 090-134650!
Ni hittar oss även på Facebook och Instagram.
Hälsningar, Magnus & Camilla Lilliesköld med personal.

Ventilation & Styrteknik AB
Östra Kyrkogatan 56, 903 42 Umeå
Tel. 090-701 000
Per-Olov Hortell: 070-257 90 08
E-post: vstab@telia.com

GRATTIS TILL SUPERETTAN!
ÖNSKAR
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Nyttig första
säsong för U17
>>En stor fördel för oss inför nästa säsong är
att vi har en del spelare som har varit med ett
år i Allsvenskan och vet vad som krävs<<
I år var Umeå FC Akademi U17 tillbaka i Allsvenskan igen efter några år och man hade
höga förväntningar inför säsongen 2019
I år var Umeå FC Akademi
U17 tillbaka i Allsvenskan
igen efter några år och
man hade höga förväntningar inför säsongen
2019. Men det gick inte
helt som man hoppats på
under våren. Laget gjorde
många bra matcher men
lyckades inte ta många
poäng med sig och slutade fjärde sist i tabellen
innan sommaruppehållet.
Facit efter 13 spelade
matcher under vårsäsongen: tre vinster,
två oavgjorda och åtta
förluster.
— Insatsen under våren
var helt okej. Man ska
komma ihåg att U17-laget
varje år är nytt. Det tar tid
för spelarna att lära känna
varandra både på och

utanför planen, och det
tar även tid att jobba in ett
nytt spelsystem och hur
man ska få ut det bästa av
det. Med tanke på hur det
ser ut med träningsförhållanden här i norr jämfört
med lagen söderut så
blir vi som lag lite av en
“slowstarter”. Det vi hade
kunnat göra annorlunda
är kanske att spela lite fler
träningsmatcher, säger
Mathias Johansson.
Det gick bättre för Umeålaget poängmässigt i
nedflyttningsserien under
hösten. Laget gjorde återigen många bra matcher
och slutade trea i tabellen
med 21 poäng efter tolv
spelade matcher. Facit:
sex segrar, tre oavgjorda

Johannes Layton och har U17 avslutade säsongen väldigt starkt. FOTO: Henrik Karmehag

och tre förluster.
Det gjorde att Umeå FC
Akademi U17 är klart för
Allsvenskan 2020.
— Lagets insats var
mycket bra under hösten. Spelarna växte in i
spelsystemet och lärde
sig också hur viktigt det är
med detaljer i spelet när
det är så jämna matcher,
säger Johansson.
Mer än halva laget lämnar
inför nästa säsong och
kommer att gå upp i det
äldre Akademilaget som
spelar i division 2.
— Samtidigt får vi in lika
många nya i laget. En stor
fördel för oss inför nästa
säsong är att vi har en
del spelare som har varit
med ett år i Allsvenskan

och vet vad som krävs.
Förhoppningsvis kan vi
överföra den här kunskapen till de nya spelarna.
När vi frågade Mathias
Johansson vad han vill
att laget ska bli bättre
på inför den kommande
säsongen så svarade han
så här:
— Det finns hela tiden
massor med saker att
utveckla. Året som kommer hoppas jag att vi
tar ett större kliv inom
fysdelen bland annat. När
vi har träningar ska vi hela
tiden vilja vinna en mot en
dueller eller sätta den där
passningen bättre, skjuta
skottet hårdare eller bättre
placerat och så vidare.
Vi har blivit bättre på det

men mer jobb återstår.
Mathias säger att han har
utvecklats mycket som
tränare under året. Mycket
tack vare den utbildning
som han gick under hela
året.
— Den har fått mig att
fundera på mycket kring
fotbollen och framförallt
hur man lär ut fotboll.
Vad kan Umeå-publiken
förvänta sig av laget nästa
år?
— För att utveckla
spelarna på rätt sätt
vill vi spela ett så kallat
“lågriskspel”. Det innebär att vi försöker spela
oss igenom spelyta för
spelyta. Oftast blir det
här en ”rolig” fotboll att

titta på samtidigt som det
utvecklar spelarna. Dessutom hoppas jag att vi ska
vara ett hårt arbetande
gäng som ger allt ute på
planen, säger Mathias och
avslutar:
— Vi är en elitförberedande verksamhet vilket
innebär att vi har bra
utbildade tränare, bra
matchmiljöer och bra
träningsmiljö. Alla som
kommer till oss brinner för
sin idrott och vill utvecklas på varje träning. När
man kommer till oss ska
man känna att man har
alla förutsättningar för
att lyckas som fotbollsspelare.
DANIEL SOUZA

UFC AKADEMI 2019
24. Albin Näslund

26. Jacob Ottosson
Född: 1999
Position: Mittfältare
Moderklubb: IFK Umeå

40. John Renström

Född: 1999
Position: Försvarare
Moderklubb: IFK Umeå

41. Alfred Lundström
Född: 2001
Position: Mittfältare
Moderklubb: Sandviks IK

Född: 2002
Position: Målvakt
Moderklubb: Ersmarks IK

Född: 2002
Position: Försvarare
Moderklubb: Ersmarks IK

45. Emmet Meia

Född: 2000
Position: Anfalllare
Moderklubb: Täfteå IK

42. Pontus Eriksson

43. Mattias Nilsson

Född: 2003
Position: Anfalllare
Moderklubb: IFK Umeå

46. Victor Öberg

Född: 2002
Position: Försvarare
Moderklubb: IFK Umeå

47. Alex Hansson

48. William Boström-Rydfjäll

49. Hugo Westerberg

50. Oscar Strangert

51. Hugo Johansson

52. Tobias Westin

53. Hugo Bergström

54. John Carrick

Född: 2001
Position: Mittfältare
Moderklubb: Tegs SK

Född: 1999
Position: Mittfältare
Moderklubb: IFK Umeå

Född: 1999
Position: Försvarare
Moderklubb: IFK Umeå

Född: 2002
Position: Mittfältare
Moderklubb: GUIF

Född: 2001
Position: Mittfältare
Moderklubb: GUIF

Född: 2001
Position: Försvarare
Moderklubb: Tegs SK

Född: 2001
Position: Mittfältare
Moderklubb: Ersmarks IK

Född: 2002
Position: Försvarare
Moderklubb: GUIF

55. Hugo Forsgren

Född: 2000
Position: Målvakt
Moderklubb: IFK Umeå

56. Mortaza Safari

57. Joel Carlsson

58. William Junkka
Född: 2001
Position: Mittfältare
Moderklubb: GUIF

59. David Ekman

Född: 2002
Position: Mittfältare
Moderklubb: Tegs SK

60. Adam Sandström

Född: 2002
Position: Mittfältare
Moderklubb: Sandåkerns SK

61. Johannes Layton
Född: 2002
Position: Mittfältare
Moderklubb: Tegs SK

62. Mikio Toyama

Född: 2003
Position: Försvarare
Moderklubb: IFK Umeå

63. Felix Lundberg

64. Thomas Tah

65. Winukka Wiyayatunga
Född: 2002
Position: Anfallare
Moderklubb: GUIF

66. Alex Lundgren

Född: 1999
Position: Mittfältare
Moderklubb: Ersmarks IK

67. Isak Pudas

Född: 2003
Position: Mittfältare
Moderklubb: IFK Umeå

68. William Berglin

69. Olle Sandqvist

70. Thor Rönnqvist

71. Isac Örnberg

72. Hugo Enfors

82. Viktor Björk

90. Marcus Hällgren

91. Jonathan Kroon

Mathias Johansson

Född: 2001
Position: Mittfältare
Moderklubb: Sandviks IK
Född: 2003
Position: Mittfältare
Moderklubb: IFK Umeå
Född: 2002
Position: Anfallare
Moderklubb: Sävar IK

Född: 1999
Position: Mittfältare
Moderklubb: Bele Barkarby

Född: 2002
Position: Anfallare
Moderklubb: GUIF

Född: 2002
Position: Mittfältare
Moderklubb: Tegs SK

Tränare/Akademichef

Född: 2000
Position: Mittfältare
Moderklubb: IFK Umeå

Henrik Andersson
Tränare

Född: 2003
Position: Mittfältare
Moderklubb: Ope IF

Edvin Erfanian
Tränare

Född: 1998
Position: Försvarare
Moderklubb: Sandviks IK

Johan Lundberg
Tränare

Född: 2003
Position: Mittfältare
Moderklubb: GUIF

Född: 2001
Position: Försvarare
Moderklubb: IFK Umeå

Född: 1998
Position: Målvakt
Moderklubb: Sandåkerns SK

Rob McCuaig
Tränare
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För alltid i våra minnen
Anders Svensson
1963 - 2019
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Ett samarbete
som gör gott
Umeå FC och Gainomax är en ”perfect
match”. Ett samarbete med bara vinnare.
- Dom gör oss bättre och vi gör dom bättre,
säger klubbchefen Danny Persson
Inför året så blev det
klart; samarbetet mellan
Umeå FC och sport-och
träningskost-varumärket
Gainomax. Ett samarbete som gör gott för alla
partner.
- Gainomax riktar sig
till allt från motionärer till
toppidrottare där dom är
marknadsledande inom
återhämtningsprodukter
vilket är en stor del av vår
sportsliga verksamhet,
säger sportchefen Danny
Persson och fortsätter:
- Dessutom har dom
ett norrländskt ursprung

vilket rimmar väl med våra
värderingar.
I och med avancemanget
till Superettan så ställs
det nu än mer krav på
spelarna både fysiskt
och psykiskt vilket gör att
återhämtningen kommer
bli än mer avgörande.
- Det kommer att bli ett
intensivare spelschema,
tuffare matcher och
än mer konkurrens på
träningarna. Återhämtningen kommer att vara A
och O för att vi ska kunna
prestera på topp, menar

Umeå FC och Yoel Embaye återhämtar sig med Gainomax. FOTO: Markus Wikström

Persson.
Men med återhämtning
menar han inte bara rent
fysiskt.
- Det blir mycket press
på våra spelare både på
och utanför planen så det
gäller att dom lär känna
sig själv för att kunna
få ut maximalt av sin
återhämtning. Hitta saker
utanför planen som gör
att man kan koppla av och
må bra.
Persson är mycket glad
över att man hittat ett
samarbete med

Gainomax.
- Det är egentligen en
”perfect match”. Vi som
dom vill göra bra för Norrland. Dom har produkter
som oss bättre och vi
bedriver en verksamhet
som Gainomax vill vara en
del av. Det är bara vinnare,
avslutar han.
MARKUS WIKSTRÖM

Vad är Gainomax?
Gainomax är Sveriges mest kända varumärke inom
sport- och träningskost och är marknadsledande inom
återhämtningsdryck. Gainomax har sedan 1990 varit
uppskattat av såväl motionärer som toppatleter.
Gainomax har produkter för återhämtning efter träning
och funktionella mellanmål, alla fria från palmolja. Produkterna vänder sig till de som vill ha en aktiv livsstil
där effekten av träningen spelar roll. Alla mjölkbaserade
drycker är gjorda på mjölk från norrländska gårdar, i
kartongförpackning med lågt klimatavtryck, det tror vi
spelar roll. Gainomax är en produkt fri från tillsatser.
Produkterna är utvecklade i samråd med experter inom
nutrition, för ett balanserat innehåll. Gainomax är ett
svenskt varumärke ägt av Norrmejerier.
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GRATTIS UMEÅ FC
TILL SUPERETTAN!
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UMEÅ
REDOVISNINGSBYRÅ

Gösta Burström
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ERSBODA • TOMTEBO ERBJUDANDEN VECKA 49 • 5/12–8/12

KUNDFEST
TORSDAG 5/12 KL 12-17.

Veckans

MEDLEMSKLIPP!

PASSA PÅ ATT PROVSMAKA

JULENS LÄCKERHETER

10k/kg

10k/st
MAX 3 ST/HUSHÅLL.

MAX 2 KG/MEDLEM.

SAFFRAN. Coop. 0,5 g.

APELSINER
Spanien. Klass 1.

FÄRSK LAXFILÉ

109k/kg

15k/st
MJUKT TUNNBRÖD

Polarbröd. Välj mellan Sarek och Abisko.
360-375 g. Jfr-pris 40-41:67/kg.

HANDLA ANDRA VAROR FÖR 100:- SÅ FÅR DU KÖPA MAX 2 ST/HUSHÅLL.

FÄRSK LAXFILÉ HEL SIDA

39)=
/kg
REVBEN

Sverige/Nyhléns Hugosons. Frysta. Knäckta.
Ca 1200 g.

Norge. Vacuumförpackad. Ca 1000 g. Latin: Salmo Salar.

KANONPRIS

5kS

1 KG

59k/st
KYCKLINGFILÉ

Sverige/Kronfågel. Fryst. 1000 g.

BRUNA BÖNOR/ÄRTSOPPA MED FLÄSK

Coop. 1000 g. Ord pris 16:50-18:95/st.

15k/st
PEPPARKAKOR

Annas. 300 g. jfr-pris 50:-/kg.

Gäller på
Stora Coop
2/12-8/12,
2019.

2 extra poäng
för varje krona.
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

SHOP
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ÖPPET ALLA DAGAR 8-22

