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5 snabba frågor till Lars 
”Sunkan” Sundequist, ny 
tränare i Junsele IF herrar 
2009, Sunkan med förflutet 
som tränare i bla. Sollefteå 
GIF och Resele IF.

Läget inför säsongen 2009?
  - Det ser bra ut, Vi har fått fem nyförvärv 
från Hammerdal, varav fyra av dem 
kommer att flytta till Junsele. Ytterligare 
förstärkningar från Moldavien har också 
anlänt, tre av dem har tidigare repre-
senterat föreningen, ny är målvakten 
Alexandru Cojocari. Niklas Thelin har 
också återvänt efter två säsonger i 
Anundsjö IF. Alla nyförvärv håller god 
div 3 klass, så det bådar gott. Det goda 
samarbetet med BK 80 fortsätter även 
i år, vilket är viktigt för att vi ska kunna 
ha en bra fotbollsverksamhet häruppe i 
västra-området.

Seriepremiären är avklarad, - förlust mot 
Frösö IF borta 1-2, missnöjd?
  - Absolut inte, vi håller upp spelet väl 
och det sista målet kom när det bara var 
10 min var kvar. Lite mer träning så kom-
mer snart första poängen.

Målsättning 2009?
  -  Vi ska förbättra förra årets placering 
och undvika förra årets dramatik, vi tar 
en match i taget så vi får se hur långt det 
räcker. Skulle bli förvånad ifall vi inte 
kan  placera oss i mitten av tabellen när 
serien är avklarad.

Publiken på Mon?
  - En härlig och kunnig fotbollspublik 
som i år kommer att få se ett anfallsglatt 
Junsele IF. Jag hoppas som vanligt att 
våra matcher kommer dra mycket folk. 
Årets upplaga kommer inte att göra 
någon besviken, däremot kommer vi 
att behöva publikens stöd med positiva 
hejarop och kanske några syrliga kom-
mentarer.

Har du några egna förväntningar och 
framtidsvisioner för Junsele IF?
  - Hmm! Ja det är klart. För att spela på 
den här nivån så krävs det att Junsele har 
en egen riktigt bra ungdomsverksamhet, 
så hoppas jag kunna bidra med att 
utbilda klubbens egna ledare i ledarskap 
och träning.
Sen tror jag det är viktigt att utveckla 
samarbetet med klubbarna i området, 
allt vad gäller spelare, utbildning och var-
för inte en konstgräsplan. Junsele är 
ju känt för sin lägerverksamhet och en 
konstgräsplan skulle förlänga fotbollsä-
songen och fler lag skulle då söka sig hit.
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Anmäl dig till fotbollskolan 

VARGLIRET
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