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Gefle IF 2006 har allsvensk erfarenhet, 
bättre försäsongsförberedelser och 
starkare trupp jämfört 2005. I fjol kla-
rades kontraktet med en poängs mar-
ginal. Gefle IF siktar högre i år.

– Vi har en hög arbetskapacitet och 
lagmoral. Vi viker aldrig ner oss, säger 
tränare Pelle Olsson.

Gefle IF håller på att etablera sig som regio-
nens allsvenskafotbollslag. Förutsättningen 
att bli ett folkkärt och attraktivt fotbollslag 
finns – i den starkt idrottsintresserade re-
gionen bor 300 000 människor och 17 000 
företag finns som potentiella samarbetspart-
ners. Det finns plats för såväl Brynäs, SAIK, 
Ockelbo som Gefle IF. Att intresset för fotboll 
är stort det vet vi redan, långsiktiga framgån-
gar kräver mer muskler och Gefle IF siktar på 
en fördubblad omsättning inom några år jäm-
fört med förra säsongens premiärår.

– Det var många i Fotbollssverige som 
inte tyckte det var speciellt sexigt med 
Gefle IF när vi gick upp. Vi var allas ned-
flyttningskandidat nummer ett. Nu har vi 
visat vad vi kan och satt oss i respekt, säger 
erfarne spelaren Mathias ”Woxa” Woxlin, 

som spelade allsvenskt med Brage redan 
1993.
Sexigt eller inte så fick Gelfe IF ett publiksnitt 
på drygt 5 700 besökare per match. Strömval-
len fylldes helt tre gånger trots avsaknad av 
matcher med derbykaraktär. 

Konstgräs viktigt i längden
Etableringen av konstgräs innebar inte någon 
fördel förra säsongen.

– Vi hade bara ett par veckor på oss att 
lära känna underlaget inför förra säsongen. 
Det var inte på grund av konstgräset som vi 
kämpade oss kvar. Faktum är att vi tog fler 
poäng på bortaplan och då inte mot de an-
dra lagen med konstgräsplaner, Elfsborg och 
Sundsvall. I vår har vi också kunnat träna 
mer på Strömvallen. Konstgräset är lurigt 
men är naturligtvis en bra möjlighet för oss i 
Gävle att förlänga säsongen på, menar Pelle 
Olsson.

Gefle IF slog i år rekord – redan 31 januari 
tränade laget utomhus på Strömvallens kon-
stgräs. 

GIF – ett mittenlag
Gefle IF har en väldokumenterad erfarenhet 
av spel i den nästhögsta serien. Men det är 

	 			I	år	behöver	vi	
inte	växa	in	i	uppgiften,	
nu	är	det	gasen	i	botten	
direkt

skillnad på spelet i allsvenskan.
– Tempot är högre, du får färre chanser 

och du straffas hårdare för de misstag du gör. 
Inför årets allsvenska vet också våra mot-
ståndare mer om vårt spelsätt och att vi alla 
jobbar oerhört hårt för varandra. Det blir tufft 
men vi fixar vår målsättning, säger Johannes 
Ericsson.

Inför 2005 siktade GIF på en plats bland 
de tio. Laget kom elva. Mathias och Johannes 
siktar högre i år.

– Vi tror på en åttondeplats, det är fullt re-
alistiskt! 

Uthållighet och kämpatag
Allsvenskan 2005 startade GIF med tre raka 
förluster. Sämsta tänkbara start kan tyck-
as, men när serien var färdigspelad så hade 
gästrikarna tagit nio skalper.

– Vad vi gjort i vinter och i vår är att såväl 
mentalt som fysiskt förbereda oss på en lång 
säsong. Allsvenskan avgörs inte i maj. Det är 
i november som allt summeras. Uthållighet 
är oerhört viktigt. Vår styrka är att truppen 
är så samspelt, där spelarna har en oerhörd 
förmåga att ta ut sig ordentlig och kämpa 
stenhårt. Vi tror på laget, men samtidigt är 
självförtroende en färskvara. Men i år kan vi 

Gefle IF bygger 
långsiktigt upp ett 
allsvenskt fotbollslag 
i regionen. 
FraktCentralen är med 
och sponsrar klubben 
till fortsatt framgång. 
Förberedelserna inför 
årets säsong har varit 
bra bland annat med 
premiärträning 
utomhus redan 
31 januari på 
Strömvallens konstgräs.

GIF bygger för framtiden
”Vi har mycket större självförtroende i år”

”

I Gefle IF är ett gott uppträdande på och utanför planen viktigt 
tillsammans med en stark lagmoral där alla kämpar stenhårt för 
varandra. Spelarna Johannes Ericsson och Mathias Woxlin tror på 
en åttondeplats i årets allsvenska.  
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läsa tidningarna, det gjorde vi inte förra året, 
så nederlagstippade var vi. Vi har chansen att 
slå alla lagen i allsvenskan och i år behöver vi 
inte växa in i uppgiften, nu är det gasen i bot-
ten direkt, förklarar Pelle.

Juste spel
Gefle IF är respekterade inte bara för sin lag-
moral utan även för sitt justa uppträdande på 
plan. Laget vann fair play-priset och därmed 
chans till UEFA-cup kval i höst och Mathias 
Woxlin fick domarkårens pris som den spe-
lare som bäst stöttat domarna i deras roll.
Är det viktigt att vinna dessa priser?

– Nej, inte att vinna dem, men det är vik-
tigt med ett bra uppträdande på och utanför 
planen, menar Mahtias.
Pelle Olsson utlovar en spännande och rolig 
allsvensk säsong 2006.

– Vi behöver allt stöd vi kan få från publik 
och sponsorer. Den här säsongen kan bli rik-
tigt rolig! 

Redan första april startar årets allsvenska, 
låt oss skratta hela vägen till slutomgången 
den femte november.


