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NÄR IDÉN OM att bilda idrottsföreningen 
Team ThorenGruppen väcktes i mitten på 
2000-talet fanns det inga större visioner.
Vi startade ett division IV-lag i innebandy 
och att valet föll för Sveriges snabbast 
växande sport var att vi såg att det var ett 
kostnadseffektivt sätt att bygga vårt varu-
märke. Det är en jämlik sport som redan 
var etablerad och stor i Umeå.

I grunden handlade det om att byta bort 
sargreklamen på ishallen för att skapa ett 
eget varumärke. Vi hade höga ambitioner 
redan från början och lyckades redan 
första året knyta till oss en stor klubbleve-
rantör som trodde på vår vision.

10 år senare visade det sig vara rätt 
beslut. Sponsring tycker jag handlar för 
mycket om att skänka bort pengar utan 
att få något tillbaka. Men med vår modell 
kunde vi och kan än idag sälja till våra 
sponsorer med ett löfte om affärer.

VI HAR LYCKATS med vårt koncept och i 
den ultimata versionen så vill vi bygga den 
bästa föreningen som är självgående och 
med minimal risk att hamna – som tyvärr 
de flesta klubbar får uppleva – i ekonomis-
ka svårigheter.

I början såg jag inte speciellt många 
matcher, men i takt med att seriesegrarna 
trillade in kom också tävlingsdjävulen fram 
och glädjen över att få dela ett gemen-
samt intresse med andra människor är 
drivkraften. 

I ÅR FIRAR VI vårt 10-årsjubileum och vi 
har fått se hur innebandylaget marscherat 
sig igenom seriesystemet och nu återstår 
bara den slutgiltiga destinationen; att få 

kliva in i Svenska Superligan med herrla-
get. Vårt damlag ramlade tyvärr ur division 
I, men vi kommer ta nya tag och kommer 
göra en nysatsning mot toppen igen.

VÅREN 2014 var vi ett mål ifrån att nå våra 
drömmar och i år var marginalerna på fel 
sida lite för många gånger för att vi skulle 
nå finrummet.

Men resan med Team ThorenGruppen 
går vidare och i min sinnebild kommer vi 
snart att stå uppställda för tekning i vår 
nybyggda allaktivitetshall mot klassiska 
lag som Storvreta IBK, Warbergs IC och 
förstås stadskollegan IBK Dalen.

Tänk vad häftigt att få bevittna två härli-
ga stadskamper i en fullsatt arena.

Jag får ofta frågan vad det finns för 
likheter mellan företags- och idrottsvärl-
den. Skillnaden är inte så stor. Det är i 
grund och botten samma 
kompetenser som krävs. 
Du måste ha en bra 
verksamhet, en tydlig 
affärsidé och få folk 
med dig på resan.

Jag ser många 
paralleller mellan 
vår bransch 
och idrotten, 
det handlar om 
kamratskap, 
gemenskap och 
utveckling av fär-
digheter. Pengar 
får inte och ska 
aldrig vara den 
motiverande 
faktorn.

Det gemensamma intresset förbrödrar 
och försystrar, det är det som lockar mig 
att resa land och rike runt för att följa 
våra innebandyspelare. Veckans roligas-
te arbetsuppgift är att webbsända våra 
bortamatcher. Det finns en tjusning och 
något ovisst över att stå efter en match 
och försöka hantera känslorna, antingen 
positiva eller negativa beroende på vinst 
eller förlust.

LAGOM TILL VÅRT 10-årsjubileum som 
förening växlar vi upp och stärker idrotts-
satsningen ytterligare. Vi har tagit över 
Tegs SK:s plats i division II-fotbollen och 
det har ett lokalpräglat lovande lag där  
20 (!) av 22 spelare kommer från Umeå.

På sikt vill vi utmana och driva konkur-
rensen framåt och vidare. Fotbollsumeå 
behöver ett lag i Superettan i framtiden. 
Behovet av en fotbollshall i Umeå är stort 
och vi vill gärna bygga den för att bidra till 
att hjälpa fotbollen framåt i staden.

PÅ LÖRDAG skriver vi ett nytt kapitel i vår 
historia när fotbollsherrarna möter Bergnä-

sets AIK på T3 Arena, kl.16.00. 
Vi bjuder på gratis entré!

Varmt välkomna!

RAJA THORÉN
Ordförande

EN KLUBB OCH EN DRÖM
VÅRT MÅL ÄR ATT BYGGA DEN BÄSTA FÖRENINGEN.
VI VILL BIDRA TILL IDROTTEN I UMEÅ.

KULAN I LUFTEN. Team ThorenGruppen firar i år 10-årsjubileum och idrottssatsningen som varit synonym med 
innebandy växlas nu upp även med en rejäl fotbollssatsning där företaget tog över Tegs SK:s division II-plats. 
Nu på lördag är det urpremiär när Bergnäsets AIK kommer på besök.

För frågor om denna bilaga, kontakta informationschef Niklas Westman på 070-217 17 03.
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EN KLUBB OCH EN DRÖM

Thorengruppen är ett av Sveriges största och ledande utvecklingsföretag 
verksamma inom utbildning och kompetensutveckling. Mod, Kraft och 
Passion präglar vår inställning och kultur. Tillsammans med våra kunder 

är vi med och bygger framtidens samhälle – med hjärta.

På Rätt Plats driver konsultverksamhet inom rekryte-
ring- och personaltjänster, arbetsmarknadsuppdrag, 
omställning/karriärrådgivning och arbetslivsinriktad 

rehabilitering. 

Sverige både förtjänar och behöver en ny grundskola. 
En skola som i grunden både är trygg och lustfylld 

samtidigt som lärandet är i fokus på ett helt annat sätt 
än tidigare. Vi kallar det helt enkelt den nya grundskolan. 

Thoren Innovation School är Tekniska gymnasiet. Hit 
söker elever som vill gå på ett av Sveriges främsta 
gymnasium och som vill lyckas med studier inom 

naturvetenskap och teknik. 

Thoren Business School är Affärsgymnasiet som 
utbildar framtidens affärsmän, affärskvinnor och 

ledare. Skolan finns på elva orter, från Umeå i norr till 
Helsingborg i söder.

Yrkesgymnasiet finns i flera städer runt om i Sverige 
och är gymnasiet där du lär dig ett praktiskt yrke i 

verkligheten. Minst halva utbildningstiden förlagd på 
ett företag. Mindre snack - mer verkstad! 

ThorenGruppens unika satsning på idrott och i synnerhet 
ungdomars idrottande. Vi startade 2005 en idrottsförening 

med namnet Team ThorenGruppen SK och har idag 
verksamhet inom ett flertal sporter. 

Alla människor har en inneboende talang. Vår 
vision är att Astar ska bli det ledande utvecklings-
företaget som tänder stjärnor genom att attrahera 
och utveckla Sveriges kommande yrkestalanger.

DET HÄR ÄR THORENGRUPPEN
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GET GOING!

ASPENÄS LYCKE
24” juniorcykel i klassiskt böljande former och moderna 
färger. 3-vxl Shimano med fot och handbroms. Utrustad med 
heltäckande skärmar och kedjeskydd, pakethållare, cykel-
korg och stöd. Ramen är gjord i aluminium. (8-12 år).

20” juniorcykel, 3-vxl med fot och handbroms, 
utrustad med skärmar, stöd och dämpad framgaffel 
(6-9 år).

NAKAMURA LUNA
20” juniorcykel, 3-vxl med fot och handbroms, 
utrustad med skärmar, stöd och dämpad framgaffel 
(6-9 år).

ORD. PRIS 2 999:-

NAKAMURA LESTER
24” juniorcykel med 3-vxl shimano nexus. Utrustad 
med skärmar fram och bak, kedjeskydd och stöd. 
Både hand- och fotbroms. (8-12 år).

MERIDA CROSSWAY 10 MEN
28” hybridcykel från Merida till ett riktigt bra pris. 
Dämpad framgaffel ger mer komfort och en något 
mer upprätt sittställning. Aluminiumram, V-broms 
och 24-vxl Shimano Acera/Altus. Finns även i dam.

2 999:-
ORD. PRIS 3 499:-

2 999:-
ORD. PRIS 3 699:-

2 299:-
ORD. PRIS 2 999:-

2 999:-
ORD. PRIS 3 999:-

MERIDA CROSSWAY DURANGO
Lättrullad 28” hybridcykel med hydrauliska skivbrom-
sar. 24-vxl Shimano Alivio. Låsbar framgaffel. Passar 
både pendling och motion. Finns även i dam.

4 999:-
ORD. PRIS 6499:-

ASPENÄS SVEDALA
28” damcykel i klassisk cityram, 3-vxl shimano med 
fot- och handbroms, fullt utrustad med godkänt lås 
och belysning.

2 299:-

2 999:-
ORD. PRIS 4 799:-

På INTERSPORT älskar vi cykel. När du köper en cykel hos oss får du en 
cykel som håller högsta kvalitet. Du får den färdigmonterad och inte i en 
kartong. Du får en cykel med garanti och blir det något problem är du 
välkommen in till vår verkstad. Kom in så hjälper vi dig att prova ut rätt 
modell. Välkommen!

NAKAMURA JORDAN

MARIEDAL Björnvägen 1 mån-fre 10-19, lör 10-17, sön 12-17
Alla erbjudanden gäller så långt lagret räcker. www.intersport.se
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År 2005 spelade jag i Umeå 
Citys division IV-lag. På 
andra sidan stod ett äldre 
gäng med attityd och seriens 
snyggaste matchtröjor  
– Team ThorenGruppen. 

Vi var betydligt yngre, smalare, 
och hade framförallt bättre lir. 
”Thoren” gjorde ett trött intryck 
och det var inga problem att vinna. 
Det ingen av oss visste då var att 
vi året efter skulle ta över de snyg-
ga matchtröjorna och byta sida. 

I TTG:s färger sprang vi sedan 
hem division IV en gång till och 
det blev startskottet på klättring-
en i seriesystemet. 

Miraklet i Arvidsjaur
Som nykomlingar i division III når 
”Thoren” kval till division II där K4 
IF väntar. I bäst av två matcher 
ska det avgöras. Elofssonhallen 
är fylld till brädden och en stor 

förväntan ligger i luften. Men 
hemmamatchen slutar med 
fiasko. Järngänget K4 är större, 
starkare och mindre nervösa och 
de vinner med 9-5. 

– Det kändes jättesurt då det 
var mycket publik och ett stort 
intresse. Vi behövde ta klivet upp, 
inte minst för att behålla spelarna 
– så enkelt var det, säger eld-
själen Janne Lundqvist, numera 
sportchef.  

Väl uppe i Arvidsjaur får ”Tho-
ren” sämsta möjliga start. K4 går 
upp till 2-0 och arenan kokar. 

– Vi ligger då under med sex 
mål totalt och det känns blytungt, 
säger Lundqvist. 

Det som behövdes var ett mi-
rakel och det var precis det som 
hände. Med sex raka mål kunde 
”Thoren” kriga fram en förläng-
ning. Det sista målet kom i spel 
6-mot 5 med 28 sekunder kvar 
att spela. 

– Det var helt galet, jag får 
rysningar bara jag tänker på den 
upphämtningen, säger Lundqvist. 

Förlängningen blir mållös 
och straffdramatik väntar. Den 
avgörande straffen läggs av 
iskalle Joel Sandqvist – som suttit 
bänkad hela matchen.

– Jag hann knappt bli nervös 
och kände mig ganska säker på 
att sätta den. När den satt så 
visste jag inte vad jag skulle göra, 
jag bara sprang allt jag hade och 
skrek rakt ut, skrattar han. 

Vändningen benämndes som ”Mi-
raklet i Arvidsjaur” och ägaren Raja 
Thorén trodde knappt sina öron då 
Janne ringde honom efter matchen. 

– Raja ser ju i princip alla bort-
amatcher men den här gången 
kunde han inte. Med lugn röst 
gick jag sakta igenom händel-
seförloppet och han skrek som 
en gris när jag sa att vi hade gått 
upp, säger Lundqvist. 

En stjärna behövs
Nu började Thorengruppens resa 
bli på riktigt. Sponsorn fanns där, 
eldsjälarna fanns där, talangerna 
fanns där. Men en pusselbit sak-
nades – en ledstjärna. 

– Jag och Raja diskuterade 
och kom fram till att vi behövde 
få in en riktig klasspelare. Ett 
dragplåster som skulle locka pu-
blik, sponsorer och andra spelare 
att vilja spela för Thoren, säger 
Lundqvist.

Det slutade med att ingen 
mindre än Andreas ”Calle” 
Carlbom – då 26 år gammal och 
nybliven VM-guldmedaljör – blev 
klar för klubben. En värvning som 
slog ner som en bomb i inneban-
dy-Umeå.

– Jag bjöd hem han på fika och 
efter Carinas (Jannes fru) but-
terkaka var det klart. I och med 
den värvningen kunde vi ta nästa 
steg, säger Janne, och fortsätter: 

– ”Calle” har betytt enormt 
mycket med sin skicklighet 
och sitt sätt att vara. Han är ett 
föredöme och så långt ifrån en 
diva man kan komma. Och han är 
fortfarande en av de bästa.

Det man heller inte ska för-
glömma är hans sångkunskaper. 

Det är inte bara en gång som 
han har underhållit lagkamraterna 
med sina egenskrivna sånger om 
väder och vind. 

Galaticos-säsongen 
Avancemanget till Allsvenskan 
kom efter den perfekta säsongen 
2010/11. Hela 65 av 66 poäng 
hämtas hem och det var förkros-
sande 23 (!) poäng ner till tvåan 
Hudik/Björkberg. 

– Vi hade ett fantastiskt lag 
där till och med våra doldisar var 
stjärnor. Känslan var att vi vann 
många matcher på förhand bara 
genom att göra entré i hallen. 

TEAM THORENGRUPPEN:

EN 10-ÅRIG 
FRAMGÅNGSRESA
SPELAREN JAKOB ARVIDSSON BLICKAR TILLBAKA 

MONSTERVÄRVNINGEN. Andreas "Calle" Carlbom skrev högst sensationellt på för ThorenGruppen i division II somaren 2008 och där och då började klubben 
sin vandring genom innebandyns seriesystem. I år firar Team ThorenGruppen 10-årsjubileum och jodå, "Calle" spelar fortfarande kvar och öser in poäng.

FO
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Team ThorenGruppens innebandyherrar bygger för 
framtiden. Nu har man gjort klart med RIG Umeås 
18-åringar Rasmus Andersson och Adam Hansson.
 – Vi är oerhört nöjda att vi i hård konkurrens med 
flera SSL-klubbar lyckade knyta till oss två så pass 
lovande talanger, säger Janne Lundqvist i sport-
kommittén.

ThorenGruppens målsättning är att spela i Svenska Superli-
gan och efter söndagens 12-10-debacel mot Wibax Piteå är 
chanserna minimala att nå SSL-kvalet med blott en omgång 
kvar att spela av årets allsvenska.

Då är det desto mer glädjande att TTG bygger vidare inför 
nästa säsong och de senaste veckorna har klubben lyckats 
knyta fast trion Erik Ställ, Jakob Arvidsson och Niklas Frans-
son.

Nu kan man även räkna in Gimonäs- respektive Hörne-
fors-fostrade Adam Hansson och Rasmus Andersson de två 
kommande åren.

Duon som går på innebandygymnasiet i Umeå och de tre 
senaste säsongerna per automatik tillhört RIG Umeå väljer nu 
att gå vidare med allsvenskt spel i Team ThorenGruppen SK.

Talangduon ligger etta och tvåa i RIG:s interna poängliga 
den här säsongen där Adam Hansson producerat 27 poäng, 
fördelade på 10 mål och 17 målgivande passningar tätt följt 
Rasmus Andersson som svarat för 23 (16+7).

En prestigevärvning som heter duga och dessutom sked-
de i hård konkurrens med flera SSL-klubbar.

– Jag tror jag kommer utvecklas mest här och att klubben 
både tror på mig och satsar hårt för att nå Svenska Super-
ligan känns helt rätt för mig, konstaterar backen Rasmus 
Andersson.

Adam Hansson, en stark tvåvägscenter, har samma 
tankegångar.

– ThorenGruppen känns bra för min utveckling och efter-
som jag tränat med klubben under en längre tid så känns 
det naturligt, konstaterar Hansson.

TEAM THORENGRUPPEN
VÄRVAR RIG-DUO

Motståndarna var skärrade, säger 
Lundqvist. 

Enda poängtappet kom mot 
Ersboda SK där en viss Erik Ställ 
vaktade buren. Han räddade 
bland annat en straff just innan 
slutsignalen. 

Thorengruppen svar på det? 
Att värva Ställ säsongen efter…

En resa för att ta sista steget
Thorengruppen har sedan blivit 
ett etablerat topplag i All-
svenskan. I takt med det har laget 
(inte minst undertecknad) även 
dragit ner på kebabrulle-intaget 
och träningsdosen har ökat. 

Legendariska ursäkter som 
”tvättid” eller ”födelsedagskalas 
hos kusinen” är inte längre god-
kända som frånvaro, och spelarna 
har slutat skjuta uppvärmnings-
skott i masken på målvakten bara 
”för att det är kul”. 

En stor resa har med andra ord 

pågått på fler ställen än i serie-
systemet. 

Samtliga spelare har blivit mer 
seriösa eftersom vi alla fått insik-
ten om att det är det som krävs 
för att ta det sista steget. 

Säsongen 13/14 är Thoren-
Gruppen ett enda mål ifrån att 
ta steget till SSL och efter det 
spänns bågen rejält. Samman-
slagningen med Umeå City blev 
ett faktum och många räknade 
kallt med avancemang efter det. 
Men efter en alldeles för dålig 
höst räckte inte en fantastisk vår 
till kvalspel. 

– Naturligtvis känns det surt 
att vi varit så nära men vi är ingen 
dagsslända som ger upp efter ett 
försök utan vi samlar istället mer 
och mer kraft. Vi har en rolig fram-
tid framför oss och blir mer och 
mer professionella på flera plan, 
säger Lundqvist. 

Den kommande säsongen blir 

lagets femte raka i Allsvenskan 
och känslan inom laget är att det 
också blir den sista.  

– Vi står på en stabil plattform 
och har just nu hela 16 spelare 
kontrakterade för nästa år. 

Vi kommer ha ett superstarkt 
lag och jag lovar att det ska 
mycket till för att slå oss i jakten 
på SSL, säger han. 

Jakob Arvidsson har spelat i 
ThorenGruppen sedan 2006 och 
fått vara med om en spännande 
framgångsresa.

Jonas Åhl, spelande tränare i ThorenGruppen, framför en 
tidig Thoren-upplaga säsongen 2006/2007.

Fem år efter klubbens bildan-
de, våren 2010, kvalar Tho-
renGruppen till allsvenskan 
för första gången, men får 
ge sig över två matcher mot 
stadsrivalen Sandåkerns SK. 
Men året efter avancerar 
laget till allsvenskan. På bild-
en syns fr v: Adrian Grande, 
Victor Aghester, Emil Johans-
son, Andreas Carlbom, Hugo 
Hardell och Elias Conrads-
son.

VF, 17 juli 2008.

VF, 22 mars 2008.

VF, 15 september 2005.

I fjol var ThorenGruppens innebandyherrar ett mål 
ifrån att nå Svenska Superligan.
Den här säsongen var siktet inställt på samma sak.
Men nysatsningen och fusionen Umeå City IBK ex-
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sor att bygga vidare på och det tar alltid tid att bygga ihop 
en grupp och ett nytt lag och vi ska ändå ta med oss den 
fantastiska avslutningen på säsongen. Nu står vi väl rustade 
inför nästa säsong och målsättningen är ingenting annat 
än att vi ska gå upp, konstaterar tränaren Thomas Hugos-
son-Wallgren.

Medans herrarna laddar för en ny allsvensk säsong får 
ThorenGruppens damer ta nya tag i division II-spelet nästa 
säsong.

Årets säsong blev en tung historia som nykomlingar 
och blott tre segrar på 20 matcher talar för en säsong där 
TTG-damerna med tanke på att laget var nytt och sent ihop-
satt ändå prestationsmässigt levererat i de flesta matcher i 
norrettan den här säsongen.

– Med tanke på att vi gick upp en serie och tappade stora 
delar av laget har vi ändå gjort en fantastisk resa, konstate-
rar tränaren Jonas Söderström.

TTG JAGAR VIDARE

SUPER-DUO. RIG-eleverna Adam Hansson och Ras-
mus Andersson, båda U 19-VM-aktuella, har skrivit 
på fö Team ThorenGuppens nästa säsong.
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TILLÄGGSISOLERA DIN VIND 
MED PAROC® LÖSULL
PAROC Lösull tillverkas av stenull och är därmed brandsäker, fuktsäker 
och formstabil – viktiga parametrar för hållbart byggande.  Sprutad lösull 
från Paroc behåller värmen i huset och ägarens pengar i fickan. Parocs 
lösullsentreprenörer utför isoleringsarbetet enligt systemet Behörig Lösull vilket 
borgar för bästa resultat.Kontakta oss för information om vårt erbjudande med 
lösullen sprutad på plats. 
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ANDRÉ GHANBARI HADE EN LOVANDE FOTBOLLSKARRIÄR FRAMFÖR SIG.
PROBLEMET VAR ATT KROPPEN VILLE ANNORLUNDA.
I fyra säsonger har Ghan-
bari lett Tegs SK i division 
II-fotbollen. Nu får han skifta 
den vinröda tröjan mot den 
vita Thoren-tröjan. Det fanns 
lockelser från andra klubbar 
högre upp i hierarkin, men 
Thoren-satsningen fick ho-
nom att ändra sig.
 
Logotypen är ny och organisatio-
nen annorlunda och laget delvis 
nytt, även om stommen med 13 
(!) spelare är kvar.

På lördag är det urpremiär 
och historia skrivs för nybildade 
Team ThorenGruppen FF när man 
tar sig an Bergnäsets AIK på T3 
Arena.

Team ThorenGruppens trupp 
är en härlig mix av gammalt och 
ungt, med inte mindre än 20 (!) av 
truppens 22 spelare från Umeå.
Det är lokalt så det förslår.

– Jag vill försöka ta det här 
laget till en sådan hög nivå som 
möjligt och det känns spännande 
med aktören som står bakom la-
get. Det finns potential med eko-
nomi och resurser bakom laget 
och förhoppningsvis kan vi försö-
ka hjälpa Umeå-fotbollen framåt 
genom att skärpa konkurrensen 

i stan, säger TTG-tränaren som 
i sammanhanget – 32 år – ändå 
i tränar- och ledarhänseende får 
anses som ung och grön.

– Jag försöker vara mig själv, 
jag är ärlig och genuin och för-
söker inte vara någon annan än 
den jag är. Jag vill ha alla på min 
sida och att de ska tro på det jag 
vill göra och känna förtroendet 
för det. Sedan gäller det att ha en 
balans där du måste kunna växla 
mellan att vara medmänniska 
och ledare. Jag hade förslag från 
andra klubbar, men att få stanna 
kvar i stan och få leda en sådan 
här satsning gick inte att tacka 
nej till, säger Ghanbari.

Forma gruppen strategiskt
Han byggde tidigt klart årets 
trupp för att skapa så bra förut-
sättningar som möjligt inför årets 
division II-säsong.

– Hälften har varit med mig 
ganska länge nu och resten är 
Umeågrabbar som har haft eller 
har en kompisrelation sedan förut 
vilket gjort att vi fått ihop gruppen 
snabbt. Det var en tidig strategi 
från min sida eftersom jag av 
erfarenhet att det tar tid att forma 
ett nytt lag och en ny grupp.

André Ghanbari tillhörde själv den 
gyllene eran när Umeå produce-
rade talanger i parti och minut. 
Säsongerna 2003 och 2004 
spelade Ghanbari vänsterback i 
Umeå FC. 

På högerkanten spelade Mikael 
Lustig, idag firad stjärna i klassiska 
Celtic och inte minst i A-landslaget.

Hösten 2004 lämnade båda 
Umeå för spel i Superettan, men 
ungefär där slutar likheterna.

Ghanbari värvas av Djurgår-
den, men placeras på anrika 
Kopparvallen och Åtvidaberg. 
Resan skulle börja och avtalet var 
påtecknat.

Men det fanns ett problem. 
Ålidhemspojken hade ett – om vi 
ska använda en bilmetafor – för 
svagt chassi.

Hjärnan ville en sak, kroppen 
något helt annat.

– Jag hade problem med båda 
fram- och baksida lår under hela 
försäsongen. Det kändes som 
jag hade sträckningar hela tiden 
tills det uppdagades att jag hade 
ljumskbrock och förmodligen haft 
det under en lång tid. Jag tving-
ades operera mig dagen innan 
seriepremiären och var borta i ett 
par månader innan jag var tillbaka 

i träning, då drabbades jag av en 
ledbandsskada och precis innan 
jag skulle åka hem till Umeå innan 
vinteruppehållet small det till i 
ryggen, säger Ghanbari och blir 
tyst en stund.

Slutet på karriären
Minnena gör sig påminda. En 
spricka i en ryggkota mot länd-
ryggen förstörde i slutändan en 
lovande spelarkarriär.

– Det var en påfrestande 
tid. Jag låg mest i sängen med 
fruktansvärda smärtor och trots 
att jag målmedvetet rehabtränade 
för att komma tillbaka fick jag 
aldrig ordning  på kroppen. Det 
var många jobbiga perioder, dels 
för att jag medicinerades för den 
fysiska smärtan, men psykiskt var 
det också en tuff tid. Människan 
har ett behov att göra saker man 
är bra på för att känna glädje. Det 
jag kunde bäst gick inte att göra 
och då tyckte jag att jag tappade 
i värde. Jag låg hemma sjukskri-
ven och hade svårt att ta mig upp 
ur sängen och gjorde ingen nytta, 
säger han och blir tyst en stund;

– Jag kanske var ett måndags-
exemplar, säger han halvt på 
skämt, halvt på allvar.

Om jämförelsen med Mikael 
Lustig säger han?

– Jag fick ofta den frågan i 
början just efter att jag slutat och 
minns inte riktigt hur jag svarade 
då. Men jag tror du får det du 
förtjänar på något sätt. Är du till-
räckligt bra så får du dina chanser 
och ser till att  du tar dem när de 
uppstår. Det är inte tur. Men det 
finns också ett stort mörkertal, 
spelare som är och har varit i min 
situation, jag är definitivt inte en-
sam eller unik som tvingats sluta 
innan man hunnit uppnå sin fulla 
potential. 
Lite som det blev för dig?

– Ja, det är det som var det 
jobbiga för mig, att jag bara fick 
skrapa på ytan och inte fick kom-
ma till den nivå där jag tyckte jag 
förtjänade att vara.

För Ghanbaris del slutade det 
med blott fyra inhopp i Superett-
an 2005.

Men något positivt förde 
ändå hans fotbollsresa med sig i 
slutändan.

– Det jag kanske är mest stolt 
över är att jag tagit tillvara på den 
fotbollen som jag har i mig nu och 
som jag fått förmånen att lära ut 
genom att leda andra.

SPELARHOPPET SOM
BLEV TRÄNARE

André Ghanbari är mannen som ska leda ThorenGruppens nya fotbollssatsning. 31-åringens erfarenhet inom elitfotbollen hoppas han nu kunna föra vidare.
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– DEN FRAMGÅNGSFYLLDA BERÄTTELSEN 
OM THORENGRUPPEN

ThorenGruppen har se-
dan starten 1999 byggt sin 
företagskultur med ledorden 
Mod, Kraft och Passion. De 
kommer ur grundaren Raja 
Thoréns drivkraft att skapa 
produkter och tjänster som 
är bra för samhället. Att följa 
hjärtat och magkänslan är 
något som har smittat av 
sig till alla verksamheter 
inom ThorenGruppen. De 
Thorenare som arbetar över 

hela Sverige har i grunden 
mycket gemensamt oavsett 
hur olika de är. Det är därför 
du kan se samhällsengage-
manget prägla alla delar av 
familjeföretaget. 

Det finns såklart fler 
framgångsfaktorer till 
ThorenGruppens succé – 
alltifrån stenhård koll på 
ekonomin till att våga vara 
annorlunda i allt man gör. 
Det är något som präglat 
företaget alltsedan starten. 
Målet är att alltid bli den 
första av något, att gå sin 
egen väg. Det har gett fram-
gångar men med nya idéer 
kommer också utmaningar 
som till exempel tyckanden 
från omgivningen, att man 
borde dra mot det ”normala”, 

då gäller det att hålla fast 
vid sin övertygelse.

– I mina ögon är skola och 
utbildning bland det mest 
betydelsefulla i samhället, 
så därför är det samtidigt 
ett enormt ansvar. Det gäller 
att vara nytänkande och 
vilja fortsätta utveckla de 
delar som gör oss unika för 
att fortsätta vara i framkant. 
Samma sak är det med 
övriga ThorenGruppen för 
när vi slutar växa, skapa nya 
saker och inte längre bryter 
gränser då är vi bara en 
förvaltare och då är det nog 
dags för mig och många av 
mina medarbetare att göra 
något annat, säger Raja 
Thoren. 

De första åren bestod 
ThorenGruppens verksam-
het till största del av vuxen-
utbildning och kompetens-
utveckling för företag. Det 
gick bra men samtidigt ville 
Raja mer. Han hade länge 
haft en vision om att skapa 
ett säljgymnasium som han 
själv hade velat gå i. Joakim 
Ekblom, Marknads- och 
Kommunikationschef fick 
uppdraget att utveckla ett 
koncept. Det blev Thoren 
Business School – Affärs-
gymnasiet. En helt ny form 
av gymnasium som förutom 
universitetsstudier även 
förbereder eleverna för 
såväl eget företagande som 
anställning.

– Jag delar som de andra 
i företaget synen att bryta 
mönster och det har på-
verkat alla våra skolor och 
utbildningar. Det fanns ett 
stort glapp mellan näringsliv 
och skola och det ville vi 
göra något åt. Våra skolor 
ska alltid ge mer än andra 
gör och utbildningarna 
som har nära koppling till 
näringslivet ska ge eleverna 
mer än ett diplom eller en 
examen. Det handlar om allt 
från att faktiskt få praktiskt 
erfarenhet från riktiga före-
tag till mjuka värden som 

insikter om det sociala samt 
den personliga utvecklingen, 
berättar Joakim Ekblom.

Det var efter succéstar-
ten med Thoren Business 
School som den expansiva 
fasen för ThorenGruppen 
verkligen tog fart. Nya kon-
cept och skolor etablerare-
des runt om i Sverige, och 
de blev snabbt bland de all-
ra mest sökta. Ett exempel 
är Stockholm med över 160 
gymnasieskolor där Thoren 
Business School på nolltid 
blev en av de absolut mest 
attraktiva och har varit så 
alltsedan starten. Idag har 
ThorenGruppen 26 gym-
nasieskolor från Skellefteå 
i norr till Malmö i söder. 
Förutom gymnasiesko-
lorna har företaget startat 
grundskolor och har även 
vuxenutbildning i över 30 
orter runt om i landet. Just 
nysatsningen på vuxenut-
bildning de senaste åren har 
gett frukt och med varumär-
ket Astar har företaget tagit 
allt större marknadsandelar. 
Den största belöningen är 
ändå förtroendet som getts 
från de tiotusentals elever 
och föräldrar som valt Tho-
renGruppens skolor menar 
Raja Thoren. 

– Nu är ThorenGruppen 
ett av de största företagen 
som är verksamma i Umeå 
och vi är också en stor sam-
hällsspelare som betalar all 
skatt i Sverige.  Vi har heller 
inga planer på att flytta hu-
vudkontoret till huvudstaden 
som många gör när man 
vuxit väldigt mycket. Vi trivs 
här och tycker det är en bra 
region att vara i. Det som 
finns högst upp på agendan 
är att vi nu planerar för näs-
ta stora satsning för idrotten 
i Umeå som kommer sätta 
avtryck och vara värdefullt 
för såväl föreningar som 
alla idrottande ungdomar, 
avslutar Raja Thorén med 
ett leende.  

– I MINA ÖGON ÄR SKOLA 
OCH UTBILDNING BLAND 
DET MEST BETYDELSEFULLA 
I SAMHÄLLET, SÅ DÄRFÖR ÄR 
DET SAMTIDIGT ETT ENORMT 
ANSVAR. DET GÄLLER ATT 
VARA NYTÄNKANDE OCH  
VILJA FORTSÄTTA UTVECKLA 
DE DELAR SOM GÖR OSS 
UNIKA FÖR ATT FORTSÄTTA 
VARA I FRAMKANT.

Kraften av en entreprenör kan sprida sig till människors 
hjärtan och inspirera till brinnande engagemang. Det 
är familje- och utvecklingsföretaget ThorenGruppen ett 
levande bevis på. Med över 1 000 medarbetare och en 
omsättning som närmar sig 1 miljard är företaget en 
samhällsbyggare i Umeå att räkna med. 

- Raja Thoren

Visste du att ThorenGruppen: 

• Har fler än 1000 anställda i Sverige.

• Är familjeägt och har alltid betalat skatt i  Sverige  
 enbart.

• Har gjort vinst 14 utav 15 år och alltid  återinvesterat  
 största delen i verksamheten. 

• Idag har 26 gymnasieskolor och vuxenutbildning i  
 över 30 orter.

• Idag driver flera idrottssatsningar och lag  inom sin  
 idrottsförening.

• Är majoritetsägare i en reklambyrå och  har intressen 
 i flera andra företag i Norrland.

Mod, Kraft och Passion 

Det är i vår passion för kompetensutveckling allt 
bottnar. Vi tror helt enkelt att världen mår bättre av 
ett lärande förhållningssätt, och att med nyfikenhet 
pröva och utvärdera nya vägar. Kreativa idéer som 
utmanar, stimulerar och engagerar skapar i slutänden 
en bättre värld för våra kunder och oss själva. Vi har 
gång på gång fått bevis för att de goda, kreativa 
och ibland kanske lite annorlunda idéerna föder 
framgång. 

Tillsammans med våra medarbetare och våra ledord 
Mod, Kraft och Passion har vi skapat en koncern 
med stort hjärta och samhällsengagemang. 

Omsättning per år (MSEK)

0
020100 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14

200

400

600

800



 13KICKOFF – Hela denna bilaga är en annons från Team Thoren

– DEN FRAMGÅNGSFYLLDA BERÄTTELSEN 
OM THORENGRUPPEN

ThorenGruppen har se-
dan starten 1999 byggt sin 
företagskultur med ledorden 
Mod, Kraft och Passion. De 
kommer ur grundaren Raja 
Thoréns drivkraft att skapa 
produkter och tjänster som 
är bra för samhället. Att följa 
hjärtat och magkänslan är 
något som har smittat av 
sig till alla verksamheter 
inom ThorenGruppen. De 
Thorenare som arbetar över 

hela Sverige har i grunden 
mycket gemensamt oavsett 
hur olika de är. Det är därför 
du kan se samhällsengage-
manget prägla alla delar av 
familjeföretaget. 

Det finns såklart fler 
framgångsfaktorer till 
ThorenGruppens succé – 
alltifrån stenhård koll på 
ekonomin till att våga vara 
annorlunda i allt man gör. 
Det är något som präglat 
företaget alltsedan starten. 
Målet är att alltid bli den 
första av något, att gå sin 
egen väg. Det har gett fram-
gångar men med nya idéer 
kommer också utmaningar 
som till exempel tyckanden 
från omgivningen, att man 
borde dra mot det ”normala”, 

då gäller det att hålla fast 
vid sin övertygelse.

– I mina ögon är skola och 
utbildning bland det mest 
betydelsefulla i samhället, 
så därför är det samtidigt 
ett enormt ansvar. Det gäller 
att vara nytänkande och 
vilja fortsätta utveckla de 
delar som gör oss unika för 
att fortsätta vara i framkant. 
Samma sak är det med 
övriga ThorenGruppen för 
när vi slutar växa, skapa nya 
saker och inte längre bryter 
gränser då är vi bara en 
förvaltare och då är det nog 
dags för mig och många av 
mina medarbetare att göra 
något annat, säger Raja 
Thoren. 

De första åren bestod 
ThorenGruppens verksam-
het till största del av vuxen-
utbildning och kompetens-
utveckling för företag. Det 
gick bra men samtidigt ville 
Raja mer. Han hade länge 
haft en vision om att skapa 
ett säljgymnasium som han 
själv hade velat gå i. Joakim 
Ekblom, Marknads- och 
Kommunikationschef fick 
uppdraget att utveckla ett 
koncept. Det blev Thoren 
Business School – Affärs-
gymnasiet. En helt ny form 
av gymnasium som förutom 
universitetsstudier även 
förbereder eleverna för 
såväl eget företagande som 
anställning.

– Jag delar som de andra 
i företaget synen att bryta 
mönster och det har på-
verkat alla våra skolor och 
utbildningar. Det fanns ett 
stort glapp mellan näringsliv 
och skola och det ville vi 
göra något åt. Våra skolor 
ska alltid ge mer än andra 
gör och utbildningarna 
som har nära koppling till 
näringslivet ska ge eleverna 
mer än ett diplom eller en 
examen. Det handlar om allt 
från att faktiskt få praktiskt 
erfarenhet från riktiga före-
tag till mjuka värden som 

insikter om det sociala samt 
den personliga utvecklingen, 
berättar Joakim Ekblom.

Det var efter succéstar-
ten med Thoren Business 
School som den expansiva 
fasen för ThorenGruppen 
verkligen tog fart. Nya kon-
cept och skolor etablerare-
des runt om i Sverige, och 
de blev snabbt bland de all-
ra mest sökta. Ett exempel 
är Stockholm med över 160 
gymnasieskolor där Thoren 
Business School på nolltid 
blev en av de absolut mest 
attraktiva och har varit så 
alltsedan starten. Idag har 
ThorenGruppen 26 gym-
nasieskolor från Skellefteå 
i norr till Malmö i söder. 
Förutom gymnasiesko-
lorna har företaget startat 
grundskolor och har även 
vuxenutbildning i över 30 
orter runt om i landet. Just 
nysatsningen på vuxenut-
bildning de senaste åren har 
gett frukt och med varumär-
ket Astar har företaget tagit 
allt större marknadsandelar. 
Den största belöningen är 
ändå förtroendet som getts 
från de tiotusentals elever 
och föräldrar som valt Tho-
renGruppens skolor menar 
Raja Thoren. 

– Nu är ThorenGruppen 
ett av de största företagen 
som är verksamma i Umeå 
och vi är också en stor sam-
hällsspelare som betalar all 
skatt i Sverige.  Vi har heller 
inga planer på att flytta hu-
vudkontoret till huvudstaden 
som många gör när man 
vuxit väldigt mycket. Vi trivs 
här och tycker det är en bra 
region att vara i. Det som 
finns högst upp på agendan 
är att vi nu planerar för näs-
ta stora satsning för idrotten 
i Umeå som kommer sätta 
avtryck och vara värdefullt 
för såväl föreningar som 
alla idrottande ungdomar, 
avslutar Raja Thorén med 
ett leende.  

– I MINA ÖGON ÄR SKOLA 
OCH UTBILDNING BLAND 
DET MEST BETYDELSEFULLA 
I SAMHÄLLET, SÅ DÄRFÖR ÄR 
DET SAMTIDIGT ETT ENORMT 
ANSVAR. DET GÄLLER ATT 
VARA NYTÄNKANDE OCH  
VILJA FORTSÄTTA UTVECKLA 
DE DELAR SOM GÖR OSS 
UNIKA FÖR ATT FORTSÄTTA 
VARA I FRAMKANT.

Kraften av en entreprenör kan sprida sig till människors 
hjärtan och inspirera till brinnande engagemang. Det 
är familje- och utvecklingsföretaget ThorenGruppen ett 
levande bevis på. Med över 1 000 medarbetare och en 
omsättning som närmar sig 1 miljard är företaget en 
samhällsbyggare i Umeå att räkna med. 

- Raja Thoren

Visste du att ThorenGruppen: 

• Har fler än 1000 anställda i Sverige.

• Är familjeägt och har alltid betalat skatt i  Sverige  
 enbart.

• Har gjort vinst 14 utav 15 år och alltid  återinvesterat  
 största delen i verksamheten. 

• Idag har 26 gymnasieskolor och vuxenutbildning i  
 över 30 orter.

• Idag driver flera idrottssatsningar och lag  inom sin  
 idrottsförening.

• Är majoritetsägare i en reklambyrå och  har intressen 
 i flera andra företag i Norrland.

Mod, Kraft och Passion 

Det är i vår passion för kompetensutveckling allt 
bottnar. Vi tror helt enkelt att världen mår bättre av 
ett lärande förhållningssätt, och att med nyfikenhet 
pröva och utvärdera nya vägar. Kreativa idéer som 
utmanar, stimulerar och engagerar skapar i slutänden 
en bättre värld för våra kunder och oss själva. Vi har 
gång på gång fått bevis för att de goda, kreativa 
och ibland kanske lite annorlunda idéerna föder 
framgång. 

Tillsammans med våra medarbetare och våra ledord 
Mod, Kraft och Passion har vi skapat en koncern 
med stort hjärta och samhällsengagemang. 

Omsättning per år (MSEK)
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MAREK 
STRZELCZYK1

Ålder: 18
Målvakt

Moderklubb: Mariehems SK.
Tidigare klubbar: Mariehems SK.
Kommentar: En ung talangfull 
målvakt. En träningsvilja och 
inställning som gör honom väldigt 
utvecklingsbar.

PATRIK
FORSGREN4

Ålder: 27
Ytterback

Moderklubb: Spölands IF.
Tidigare klubbar: Robertsfors IK, 
Betsele IF.
Kommentar: Spölands-backen 
kom i fjol och gjorde succé. Har 
egenskaper som passar högre 
upp i seriesystemet.

TERJE
WEIJL6

Ålder: 21
Back

Moderklubb: Stugsunds IK.
Tidigare klubbar: Stugsunds IK, 
Söderhamns FF.
Kommentar: Den enda spelaren 
i truppen som inte spelat i en 
lokal klubb tidigare då han är ny 
från Söderhamn. En kille med bra 
inställning och karaktär som har 
sina styrkor i defensiven.

HAMPUS
WALLGREN7

Ålder: 24
Back/mittfältare

Moderklubb: Tegs SK.
Tidigare klubbar: Umeå FC.
Kommentar: Mycket skador 
under sina år i UFC har pausat ut-
vecklingen. En skicklig och smart 
spelare som vill att fysiken ska nå 
ikapp spelskickligheten. 

9
Ålder: 26
Mittfältare

Moderklubb: IFK Holmsund.
Tidigare klubbar: IFK Holmsund, 
Umeå FC, Tegs SK.
Kommentar: Spelskicklig mitt-
fältare med en stark fot som kan 
avgöra matcher och han söker 
gärna lägen att kunna göra det.

JONAS
NILSSON

SPELARNA I TRUPPEN

Urtegarna Björsa, Hampe 
och Jonte vill inget annat än 
att färga in i Thorengruppen.
 – Det är väldigt tråkigt det 
som hände med Tegs SK 
men det ska bli jäkligt kul 
med en nytändning i Thoren-
gruppen, säger mittbacken 
Björn Söderström, alias 
Björsa.

Hur effektivt är det att intervjua 
tre personer samtidigt?

Risken är stor att det pratas 
i mun på varandra. Dessutom 
spelar alla tre intervjuobjekt i mitt-
försvaret. Och vad händer då? De 
nickar eller stöter bort varje inlägg 
jag kommer med.

Så jag byter taktik. Jag tror 
på tränare som lägger ett stort 
ansvar på sina spelare så att de 
tillsammans löser uppgifterna. 

Det urtegarna Björn Söder-
ström, Hampus Wallgren och 
Jonathan Jonsson inte vet om 
varandra är inte värt att veta.

Därför gav jag de möjligheten 
att ställa frågor till varandra.

Resultaten ser ni här...

DEN FRÅGA JAG i första hand ville 
ha svar på var hur det känns att 
plötsligt byta klubbmärke över 
en natt, från Tegs SK:s klassiskt 
vinröda tröjor till att spela i Thoren-
gruppens Real Madrid-vita tröjor 
som varenda motståndare i norra 
fotbollstvåan vill grönska och 
smutsa ner och kanske allra helst 
riva sönder om det skulle krävas.
Finns det en risk för att ni får 
smuts för att vara ett köpelag 
nu när Thorengruppen gått in 
och ”köpt” er plats i division II?

– Nej, det tror jag inte. Om det 
hade varit fler lag från Umeå i 
samma serie, så kanske det hade 
blivit mer snack, men nej, inte 
som det är nu, säger Björn.

Tillsammans med Jonathan 
Jonsson och Hampus Wallgren 
tillhör Björn Söderström ryggraden i 
hårdsatsande Team Thorengruppen. 

Förra säsongen slutade Tegs 
SK sexa i division II efter en 
makalöst starkt höstsäsong där 
Umeålaget var näst bäst om vi 
räknar ihop poängen som fördela-
des under hösten.

Det tar Björn, Hampus och Jo-
nathan med sig in i den komman-
de säsong där det handlar om att 
hitta rätt i en helt ny miljö. Många 
av spelarna har tidigare varit bittra 
motståndare på planen, nu spelar 
de i likadana tröjor och kysser 
samma klubbmärke. 

– Det blir en nytändning för 
oss. I början kändes det nästan 
som det var tävling på varje trä-
ning, tuff atmosfär men det är nog 
bara gynnsamt, säger Jonathan 
Jonsson.
 
JONATHAN HAR tillsammans med 
Hampus Wallgren provat på spel 
på högre nivå i Umeå FC under 
säsongerna 2008-2013 där Jonte 
vände hem till Tegs SK en säsong 
innan Hampus.

Sista tiden i Umeå FC hand-
lade mer om läkarbesök och 
rehabilitering än om speltid.

– Först åkte jag ut för en 
meniskskada när vi spelade i 
superettan 2012, sedan gick ena 
korsbandet sönder i en borta-
match mot Örebro under hösten. 
UFC trodde nog inte att  jag 
skulle komma tillbaka och efter 
den säsongen gick mitt kontrakt 
ut, säger Hampus.

Förra säsongen bevisade han 
att han håller i division II och har 
inte stängt dörren för att en vack-
er dag återvända till spel högre 
upp i seriepyramiden.

– Men jag behöver ju inte 
återvända till UFC, jag kan ju göra 
det med Thorengruppen, säger 
Hampus Wallgren.

Björn Söderström är den enda 
av dem som inte provat UFC-tröjan, 
trots att Tegs SK var en stor bygg-
sten i bildandet av Umeå FC 1987.

– Jag har fått förfrågningar de 
senaste säsongerna men jag har 

känt att det inte har passat. Det 
har varit grejer utanför fotbollen 
som har varit viktigare, praktikar-
bete i Stockholm och utlands-
studier bland annat, sånt som 
inneburit att jag inte kunnat satsa 
mer på fotbollen.  

Björn Söderström ställer fråga till 
Hampus Wallgren:

Vilken spelare från tiden vi 
spelade tillsammans i Tegs 
SK, som ungdomar, juniorer 
och A-lagsspelare, skulle du 
vilja skriva kontrakt med och 
plocka in till Team Thoren-
gruppen?

– Robin Rohlén. Han var riktigt 
grym när vi spelade på junior-
lagsnivå. Han valde att satsa på 

friidrotten som sprinter. Han var 
fruktansvärt snabb, teknisk och 
hade ett bra skott. Han hade kun-
nat bli hur bra som helst i fotboll, 
svarar Hampus Wallgren.

Hampus Wallgren ställer fråga till 
Jonathan Jonsson:
Vad kommer du att sakna 
mest med Tegstunet?

IDROTTSUPPFOSTRADE  I VINRÖD LAGFÄRG
NU ÄR DET PLÖTSLIGT REAL 
MADRID-VITT SOM GÄLLER...

Björn Söderström, Hampus Wallgren och Jonathan Jonsson är alla födda 1990 och har spelat ihop i     Tegs SK sedan barnsben. Nu byter trion tröja och ingår numera i Team ThorenGruppen FF.
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MARC
SALIBA9

Ålder: 26
Forward

Moderklubb: Ersboda SK.
Tidigare klubbar: Ersboda SK.
Kommentar: Har ett intelligent 
rörelsemönster på plan som 
skapar ytor åt allt i sin närhet. Kan 
därför alltid prestera för laget och 
skapa besvärliga situationer för 
motståndet.

TIMOTHY
MCNEIL10

Ålder: 24
Forward

Moderklubb: Sandviks IK.
Tidigare klubbar: IFK Holmsund, 
Umeå FC, Skellefteå FF och 
Umedalen IF.
Kommentar: Fysisk stark spelare 
med löpstyrka, snabbhet och kraft 
som bästa egenskaper. Vet hur en 
forward ska agera, vilket ger honom 
möjligheter att avgöra matcher.

SAID
KARMOUZI11

Ålder: 22
Forward

Moderklubb: GUIF.
Tidigare klubbar: Gimonäs UIF 
och Ersboda SK.
Kommentar: Löpstark och 
lojal spelare med en exemplarisk 
inställning. Kan i sina allra bästa 
stunder lyckas med i stort sätt allt 
på en fotbollsplan.

JONAS
KARLSSON12

Ålder: 24
Mittfältare

Moderklubb: Kimstad GoIF.
Tidigare klubbar: Hagahöjdens 
BK, Gimonäs Umeå IF. 
Kommentar: Professionell och 
lojal spelare som genom sin 
mångsidighet är en av få spelare 
i laget som behärskar det mesta 
inom sporten. 

13
Ålder: 26
Forward

Moderklubb: Gimonäs CK.
Tidigare klubbar: Guif, IFK Umeå, 
Mariehems SK, Umeå FC.
Kommentar: Stänkte dit 18 baljor 
2012 i div 2 Norrland. Den stor-
växte och spelskicklige forwarden 
fick då chansen i UFC.

KIM
LUNDMARK

SPELARNA I TRUPPEN

IDROTTSUPPFOSTRADE  I VINRÖD LAGFÄRG

– Det är mycket jag kommer 
att sakna. Det är en viss charm att 
spela på naturgräs. När det är blött 
på gräset så finns det möjlighet att 
kunna glidtackla fyra meter utan att 
bränna upp halva benet, vilket det 
finns risk för på en konstgräsplan. 
Men självklart finns det stora för-
delar med konstgräs i form av en 
större nyttjandegrad och att man 

på våren kommer ut tidigare på 
ett konstgräs än naturgräs. 

Jonathan Jonsson ställer fråga till 
Björn Söderström:
Vilken fotbollsspelare i värl-
den försöker du efterlikna 
och vilka av dennes kvaliteter 
hanterar du allra bäst?

– Jag är övertygad om att 

Jonte vill att jag ska svara Sergio 
Ramos, men det tänker jag inte 
göra, trots att jag brukar kallas för 
Ramos. Så jag säger Fabio Can-
navaro i stället. Jag gillar hans 
agressiva spel och brytsäkerhet. 
Vi är lika långa, eller korta för den 
delen, han är grym i huvudspelet 
medan jag är rätt så duglig på 
huvudet.

Skiftar från klassiskt vinrött till ThorenGruppens vita tröjor.Björn Söderström, Hampus Wallgren och Jonathan Jonsson är alla födda 1990 och har spelat ihop i     Tegs SK sedan barnsben. Nu byter trion tröja och ingår numera i Team ThorenGruppen FF.

DET ÄR VÄLDIGT TRÅKIGT DET SOM 
HÄNDE MED TEGS SK MEN DET SKA BLI 

JÄKLIGT KUL MED EN NYTÄNDNING I THOREN-
GRUPPEN.
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• TILLBEHÖR • SERVICE • 
• UNDERHÅLL •

Proffs på LUFT OCH RENGÖRING

• PRODUKT • INSTALLATION •

AUKTORISERAD SERVICEPARTNER I VÄSTERBOTTEN TILL:

NORDSYSTEM AB

Kontaktvägen 14

901 33 Umeå

Tel: 090-13 55 99
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info@umefresh.se • www.umefresh.se

BARA LUGN -
vi städar åt dig!
►Hemstäd ►Fönsterputs ►Flyttstäd
►Trappstäd ►Golvvård ►Kontorsstäd
►Lokalstäd ►Byggstäd   
►Allergistäd ►Sanering  
►Matt- & Möbeltvätt
 mm…

 Utnyttja RUT-avdraget avdrag på alla 

våra tjänster

	Golvbrunnen i badrummet!
	Mellan & bakom elementen!
	Kalkbeläggning på duschglas  
 & badrumskakel - inspektera!
	Checka noggrant alla lister!
	Kolla bakom toalettstolen!
	Spisen - inuti & bakom!
	Under kyl & frys!
	Köksfläkten!
	Alla mattor!

titta själv!

Ring 090-77 45 50

Dags att flytta?
Flyttstädning
- lägenhet, hus & villa
I samband med flytt från en bostad till en annan 
så ställs det höga krav på städningen av bostaden, 
oavsett om det gäller lägenhet eller villa. 

Vi på Flyttstädgruppen i Sverige AB fokuserar 
enbart på olika former av flyttstädningar, vilket 
gör att vi är experter inom detta område och kan 
därmed garantera utförda jobb av både hög standard 
& professionalism. 

Som säljare kan du alltid vara säker på att köparen 
flyttar in i ett välstädat utrymme.

Webb: www.flyttstadgruppen.se 
E-post: info@flyttstadgruppen.se

KontaKta oss

0771-811811
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ROBIN
NILSSON15

Ålder: 21
Mittfält

Moderklubb: Robertsfors IK.
Tidigare klubbar: Robertsfors IK 
och Skellefteå FF.
Kommentar: Spelskicklig central 
mittfältare som gillar att styra 
anfallsspelet. Arbetar snabbt med 
boll och hittar kloka lösningar för 
anfallets fortsättning.

ROBIN
ÅBERG16

Ålder: 25
Ytterback

Moderklubb: Obbola IK.
Tidigare klubbar: Obbola IK, IFK 
Umeå, Ersboda SK och Marie-
hems SK.
Kommentar: Utmärkt fotbollsfysik 
med sin löpstyrka och snabbhet. 
Avig spelstil som skapar stora 
problem för sina motståndare.

DANIEL
LARSSON17

Ålder: 30
Anfallare

Moderklubb: Ersmark IK.
Tidigare klubbar: Ersmark IK, 
Robertsfors, Umeå FC, Ersboda 
SK, Mariehem.
Kommentar: Har vid flera tillfällen 
tillhört och gjort skillnad i fören-
ingar i division I. Trappade ner 
med en säsong, fick blodad tand 
och väljer att satsa igen.

ABDIRAHMAN
HUSSAIN18

Ålder: 18
Forward

Moderklubb: GUIF.
Tidigare klubb: Umeå FC .
Kommentar: En av lagets yng-
lingar som förvånar med sitt sätt 
att ta för sig. Orädd, beslutsam 
och en inställning som kommer ta 
honom till nya höjder.

SPELARNA I TRUPPEN

14
Ålder: 19
Mittfältare

Moderklubb: Sandviks IK.
Tidigare klubbar: Sandviks IK.
Kommentar: Ung offensiv spelare 
som har sina styrkor i sin skicklig-
het med boll. Bra teknik och hittar 
snabba lösningar.

LUDVIG
BRÄNNSTRÖM

TILLBAKA I STAN. Seif Kadhim kom från krigets Irak till Ersboda och hade jämt en boll vid fötterna. Det förde honom snabbt till fotbollens finrum. Nu är han 
tillbaka i stan, redo att bidra med sina kunskaper.
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Fotbollssommaren 2007. Det är 
Gothia Cup och en liten spinkig ers-
bodagrabb åker till Göteborg för att 
hänga med sina kompisar och spela 
några matcher.
 Laget åker ut i åttondelsfinalen och 
alla åker hem. Utom Seif Kadhim. 
 Han har imponerat stort under 
veckan och anrika Göteborgs-klub-
ben Örgryte IS erbjuder honom två 
dagars provspel.

När det är över sitter han med ett kon-
trakt i handen och ett halvår senare flyttar 
16-åringen till västkusten, slängs i en 
lägenhet i nordstan och blir fotbollsproffs.

Han hamnar i en stentuff miljö och får 
brasilianska stjärnanfallaren Alvaro Santos 
som mentor, får känna på Åge Hareides 
stenhårda ledarskap och härdas av lands-
lagsikonen Marcus Albäcks provokationer.

Han får hoppa in Göteborgs-derbyt mot 
IFK Göteborg i allsvenskans fjärde omgång 
2009 inför ett fullsatt Gamla Ullevi, blott 18 
år gammal.

– Det var häftigt. Jag hade väntat och 
hoppats och trodde jag levde min dröm. 
Men vi förlorade åtta eller nio matcher och 
de kunde inte spela mig i det läget helt en-
kelt och året efteråt gick klubben i konkurs. 
De åkte jo-jo i seriesystemet under min tid, 
berättar Kadhim som också under den här 
sejouren hinner noteras för tre P19-lands-
kamper och får spela med 91-landslaget. 

Tålamod i fotbollsfabriken
Men Ersboda-grabbens tid i Örgryte kom 
uteslutande att handla om tålamod och 
väntan. Livet präglades av att formas i en 
fotbollsfabrik där pojkar blir till män. Seif  
Kadhim bytte i princip pojkfotboll mot elit-
fotboll på mindre än ett halvår. Själv förstod 
han väldigt lite. Familjen hade flyttat från 
oroligheterna i Irak när han var i 10-årsål-
dern och Seif spelade fotboll varje vaken 
sekund hemma på Ersboda.

– Mina föräldrar flydde till Turkiet när 
bomberna flög över våra hus när jag var 

nyfödd. Till sist hamnade vi Ersboda. 
Jag kallades för Dumle eftersom jag 
hade en t-shirt med namnet på brös-
tet. Mina kompisar på gården berätta-
de att de spelade i en förening och en 
dag följde jag med, berättar han.

Fotbollsintresset eskalerade sedan 
ohejdat.

– Jag spelade jämnt och gick alltid med 
en boll under armen. Men jag hade inga 
tankar på att bli fotbollsproffs. Jag spelade 
bara för att jag tyckte det var roligt. Första 
matchen spelade jag med de som var två år 
äldre och gjorde sju mål, sedan fick jag inte 
spela med dem längre eftersom jag hade fel 
personnummer. De var födda 1989 och när 
de kom på att jag var född 1991 funkade 
det inte av någon anledning. Jag lurade mig 
till sist in 90-laget och fick stanna, säger han 
och ler åt minnet.

Värvad till England
Ganska omgående visade det sig att den 
spenslige ersbodaprodukten stack ut från 
mängden med sin teknik och hamnade inte 
oväntat i 91:ornas länslag där han efter 
lägret synats för sina insatser. Plötsligt 
får han ett samtal från legendariske Peter 
Kirkley, scout och proffesionell Premier 
League-rekryterare för Newcastle United.

Kadhim kastas in en sanslös fotbolls-
värld och plöstligt sitter han som 15-åring 
och äter frukost i samma matsal som 
Michael Owen på St. James Park och om-
gärdas av talanger från hela världen.

– Jag hade bara varit i Sverige i fem år, 
blev uppringd av en engelsman och varken 
jag eller mina föräldrar kunde språket, så 
min farbror följde med mig till England. Det 
var hur stort som helst, men så här med 
facit i hand förstår jag nog inte än idag 
riktigt vad som hände. Jag fick vara där en 
vecka på sommaren 2006 och fick komma 
tillbaka lite senare och provspela i en hel 
månad, berättar Kadhim som ändå valde 
att stanna hemma på Ersboda.

– Jag vågade inte flytta utan min familj 
och av förståeliga skäl kunde vi inte flytta 

hela min familj. Vi är åtta personer och 
det var nog ett par för många, säger 

han och skrattar.

Skapade tidningsrubriker
Hemma i Umeå snackades 

och skrevs det åtskilliga artiklar 
och spaltmeter om honom och 

åsikterna var inte alltid tudelade 
positiva.

– Så var det. Många hade åsikter om att 
jag lämnade Ersboda och var avundsjuka 
och undrade hur jag kunde gå till Super-
ettan när jag inte ens platsade i division II. 
Folk jämförde mig med många andra ta-
langer i stan. Jag läste vad som skrevs och 
ska jag vara ärlig tog jag åt mig... herregud, 
jag var bara 16 år, säger Kadhim som utåt 
sett höll upp fasaden. 

Invärtes smärtade de hårda orden.
– I slutändan var jag ändå bara en liten 

kille som älskade att spela fotboll. Jag 
hade ett skydd utåt och agerade hårt. Det 
är mitt sätt att vara. Högg någon på mig 
stod jag upp och skyddade mig själv för att 
inte visa mig svag. Men successivt lärde 
jag mig skita i vad folk tyckte utan litade 
på min familj och mina närmaste vänner, 
berättar Kadhim som med sin bakgrund 
och tre säsonger i Superettan (två med 
Örgryte och en med Umeå FC) är den i 
ThorenGruppens trupp som har störst me-
ritportfölj att bära med sig till årets division 
II-säsong.

– Min karriär och min ambitioner är 
inte över på något sätt. Nu vill jag hjälpa 
Umeåfotbollen framåt och vårt lag är ett 
gäng unga spelare som vill skapa något, 
det känns intressant, säger han.

Erfarenheten från tiden i tuffare miljö är 
något han hoppas han kan bidra med.

– Jag har varit med i olika föreningar där 
spelarna varit hårt pressade att leverera 
och jag har lärt mig att leverera under 
press. Jag hoppas kunna bidra både på 
och utanför planen till mina lagkompisar, 
säger Kadhim.

TALANGEN SOM INTE 
LÄMNAT NÅGON OBERÖRD
SJÄLV LYSSNADE HAN BARA PÅ SITT EGET HJÄRTA.
NU ÄR FOTBOLLSÄVENTYRET TILLBAKA DÄR 
DET BÖRJADE. SEIF KADHIM ÄR REDO FÖR 
ETT NYTT KAPITEL.

19
Ålder: 27
Anfall

Moderklubb: Mariehems SK.
Tidigre klubbar: Mariehems SK, 
Hammarby TFF, Randaberg IL, 
Umeå FC.
Kommentar: Efter sejourer 
utanför stan och landet så är den 
skicklige avslutaren tillbaka i div 
2 Norrland. Blev med sina 20 mål 
året 2008 seriens bästa målskytt.

ROBIN
ARESTAV

BJÖRN
SÖDERSTRÖM20

Ålder: 25
Back

Moderklubb: Tegs SK.
Tidigare klubbar: Tegs SK, GIF 
Sundsvall och IFK Holmsund.
Kommentar: Allround back 
utan tydliga svagheter. Väldigt 
spelskicklig och tar bra offensi-
va beslut och styr därför många 
uppspel.

JAN
JONSSON22

Ålder: 36
Back

Moderklubb: Väsby IK FK .
Tidigare klubbar: IFK Viksjö, 
Arlanda FF, Umeå FC, Umedalens 
IF, Mariehems SK, Tegs SK.
Kommentar: Har erfarenhet så 
det räcker till hela backlinjen. Men 
det är inget han lutar sig tillbaka 
mot utan är en av de som fortfa-
rande tränar mest i laget.

MAGNUS
DAHLIN23

Ålder: 18
Mittback

Moderklubb: GUIF.
Tidigare klubbar: GUIF, Umeå FC 
och Mariehems SK.
Kommentar: En av de få talang-
fulla unga mittbackar i stan. Fick 
en hel säsong i div 2 i fjol trots 
sin ålder och är redo att ta ännu 
större kliv i år.

AHMED
AL-FADLI26

Ålder: 23
Målvakt

Moderklubb: Trelleborgs FF.
Tidigare klubbar: Trelleborg FF, 
Betsele IF och Mariehems SK.
Kommentar: Ambitiös målvakt 
med en stark vilja. Reaktions-
snabb och väldigt skicklig med 
boll, båda fötterna dessutom.

SPELARNA I TRUPPEN
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Välkommen till en 
personligare bilverkstad!

Hej jag heter Johan och är 
grundaren av bilcentrum.
För tio år sedan slog jag upp 

portarna till vår verkstad 
här på teg. Vi är totalt sju 
personer som vill ta hand om 
era fordon idag. Då jag inte 
är på jobbet så hittar ni mig 
troligtvis i fjällen på en 
skoter med snön vinande 
kring huvudet!!
 Välkommen till Bilcentrum!

- SERVICE

- REPARATIONER

- FELSÖKNING

- VI SLäCKER 
dINA 2:OR

N. Obbolav, 117, 090 - 10 00 15, www.
bil-cen

trum.se
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IVAN
BERGLIN
Ålder: 47
Målvaktstränare

Ivan är ny i ledarstaben! Har tidi-
gare varit målvakt och målvakts-
tränare i Ersboda under deras 
framgångs era. Har efter ett uppe-
håll bestämt sig för att ge sig in i 
fotbollsvärlden igen och ska se till 
att målvakterna utvecklas tekniskt 
och fysiskt men även mentalt.

MARK
MCNEIL
Ålder: 52
Chefsscout

En karaktär med ett kunnande och 
en personlighet som bemästrar de 
flesta roller i en förening. I den här 
rollen håller han bl.a koll på mot-
ståndarna och ser till att lagets 
matcher blir filmade. Dessutom 
så håller han stenkoll på stans 
talanger genom att se de flesta 
lokala matcher som går att se.

Ålder: 56
Assisterande tränare

En jätteresurs för laget och ledar-
staben med sin personlighet och 
kunnande. Med bl.a. erfarenheter 
från spel i Europacupfinal och bil-
dandet av ett stabilt mittbackslås 
med Glenn Hysén i Göteborg så 
finns kunskap så det räcker och 
blir över.

STEPHAN
KULLBERG

TEAMET BAKOM TRUPPEN

ERIK
FRYKHOLM
Ålder: 29
Sjukgymnast

Går sista året i sjukgymnast-
programmet! Fotbollsvärlden är 
främmande för ”Enduro Erik” som 
gör sin första säsong som sjuk-
gymnast för ett fotbollslag. Har 
en viktig roll i att behandla skador 
men ännu viktigare i att förhindra 
dem från att uppstå med bl.a. 
massage ett par gånger i veckan.

ERIK
NORDVALL
Ålder: 35
Materialförvaltare

”Sockan” som han kallas är mer 
av en allt i allo! Först in i omkläd-
ningsrummet och sen sista ut. Får 
nu njuta av att köpa in helt nytt 
material till laget och alla extra 
småprylar som höjer kvalitén. 
Mycket hjärta i det han utför och 
lämnar inget åt slumpen.

Ålder: 31
Sportchef/tränare

”Unge” ledaren gör sitt sjätte år 
som tränare på den här nivån. 
Röster i stan ville se honom träna 
Ufc men Team TG knöt till sig 
honom på ett 3 års kontrakt. Då 
han sitter på två roller så har han 
ett avgörande ansvar i hur laget 
byggs och vilken riktning det tar. 
Med den kontraktslängden kan 
laget byggas långsiktigt med strä-
van efter individuell och taktiskt 
utveckling förutom matchresultat.

ANDRE
GHANBARI

JONATHAN
JONSSON33

Ålder: 24
Back

Moderklubb: Tegs SK.
Tidigare klubbar: Tegs SK, Umeå 
FC.
Kommentar: Kaptenen som är 
gjord för att leda. Håller ihop hela 
gruppen utanför och styr laget 
på plan. Går inte att få en bättre 
lagkamrat.

MARTIN
BJUGGSTAM93

Ålder: 21
Forward

Moderklubb: Hörnefors IF.
Tidigare klubbar: Hörnefors IF; 
Sörmjöle IK och Tegs SK.
Kommentar: Överraskande stark 
fysisk och kontrollerar bollen i 
hög fart. Bra egenskaper för att 
utvecklas till en riktigt duktig 
spelare.

SPELARNA I TRUPPEN

WWW.TEAMTHORENGRUPPEN.SE
HÅLL DIG UPPDATERAD PÅ VÅR HEMSIDA:

27
Ålder: 24
Mittfältare/back

Moderklubb: Ersboda SK.
Tidigare klubbar: Ersboda SK, 
Örgryte IS, Syrianska IF, Umeå 
FC, Duhok SC, Teg SK.
Kommentar: Har på vägen hit 
skaffat sig mycket erfarenhet, pro-
fessionalitet, ställer höga krav på 
omgivningen och har en inläggsfot 
som håller topp topp klass!

SEIF
KADHIM
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Vi lagger ditt 
renoveringspussel.

Golvlaggning • PlattSattning • Bygg • Lokal anpassningar

SymfoniVAgen 18, 903 64 UmEA
070 283 37 99

info@golv-bygg.se
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Omgång 1  Lör 11 apr  15:00   Team TG FF – Bergnäsets AIK

Omgång 2 Lör 18 apr  15:00  Ånge IF – Team TG FF

Omgång 3 Lör 25 apr  15:00  Sollefteå GIF FF – Team TG FF

Omgång 4  Lör 2 maj  14:00  Team TG FF – Gällivare Malmb. FF

Omgång 5 Lör 9 maj 15:00  Selånger FK – Team TG FF

Omgång 6 Tor 14 maj 15:00 Team TG FF – IFK Östersund

Omgång 7 Sön 17 maj 15:00 Hudiksvalls FF – Team TG FF

Omgång 8 Lör 23 maj 16:00 Team TG FF – Bodens BK FF

Omgång 9 Lör 30 maj 16:00 Härnösands FF – Team TG FF

Omgång 10 Ons 3 jun 19:00 Team TG FF – Anundsjö IF

Omgång 11 Lör 6 jun 15:00 Skellefteå FF – Team TG FF

Omgång 12 Sön 14 jun 16:00 Söderhamns FF – Team TG FF

Omgång 13 Tor 18 jun 19:30 Team TG FF – Härnösands FF

Omgång 14 Lör 27 jun 15:00 Team TG FF – Sollefteå GIF FF

Omgång 15 Lör 24 jul 16:00 Gällivare Malmb. FF – Team TG FF

Omgång 16 Lör 1 aug 15:00 Team TG FF – Selånger FK

Omgång 17 Lör 8 aug 15:00 Team TG FF – Ånge

Omgång 18 Lör 15 aug 15:00 Bergnäsets AIK – Team TG FF

Omgång 19 Lör 22 aug 16:00 IFK Östersund – Team TG FF

Omgång 20 Lör 29 aug 15:00 Team TG FF – Hudiksvalls FF

Omgång 21 Lör 5 sep 15:00 Team TG FF – Härnösands FF

Omgång 22 Lör 12 sep 16:00 Bodens BK FF – Team TG FF

Omgång 23 Lör 19 sep 15:00 Team TG FF – Skellefteå FF

Omgång 24 Lör 26 sep 16:00 Anundsjö IF – Team TG FF

Omgång 25 Lör 3 okt 15:00 Team TG FF – Söderhamns FF

Omgång 26 Lör 10 okt 15:00 Valbo FF – Team TG FF

SPELSCHEMA SÄSONG 2015
FÖLJ VÅRA HEMMAMATCHER PÅ GAMMLIAVALLEN
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Team ThorenGruppen FF gjorde sin 
första fotbollssäsong i fjol.
Laget vann obesegrade division VI 
Södra Västerbotten och laddar nu för 
division V-spel med en ny tränare vid 
rodret.

Rutinerade Christer "Billa" Olofsson med ett 
långt tränarförflutet kommer match laget i 
femman den här säsongen där den stora nyheten är att laget bytt 
namn till Team ThorenGruppen Ungdom FF, eller mer förenklat 
Team TG Ungdom.

Seriepremiären är 3 maj mot Ersboda SK och målsättningen är 
att försöka avancera till division IV.

"BILLA" NY TRÄNARE I TTG UNGDOM Team ThorenGruppen har tränat hårt
inför seriepremiären på lördag.

Hos Content Central finns 
Sveriges bästa
frilansjournalister
Vi erbjuder publiceringsklara artiklar 
och reportage. Dessutom förmedlar vi 
uppdrag till Sveriges främsta skribenter 
inom olika ämnesområden.

www.contentcentral.se
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MINST HÄLFTEN AV DIN UTBILDNINGSTID ÄR PÅ ETT FÖRETAG.

MINDRE SNACK.
MER VERKSTAD.

www.yrkesgymnasiet.se/umea

FORDONS- 
TEKNIKER

BYGGNADS- 
ARBETARE

ELEKTRIKER

MÅLARE VVS- 
MONTÖR

 

FRISÖR

 
 

 
 

HOS OSS KAN DU BLI:

NYHET! 1000 KR  
EXTRA I MÅNADEN!
När du läser på Yrkesgym-
nasiet får du ett lärlings-
bidrag om 1000kr extra 
i månaden tillsammans 
med studiebidraget.*

* Läs mer på vår  
 hemsida om villkor.

Välkommen 
att besöka oss på 

Öppet Hus under omvalet!

r Lördag 18 april kl. 12-14
r Torsdag 23 april kl. 17-19

Järnvägsallén 24, Umeå


