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FOTBOLL. En av fem topptränare som valts ut av History Channel
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Kanslipersonalen på Torsby IF hade lagt upp en stor samling av historik bestående av
tidningsurklipp och bilder från ”Svennis” Erikssons karriär och det var något som verkligen
föll det engelska tv-teamet i smaken.

Marie Maschel, ”Svennis” Eriksson och Geoff Shreeves kollar en lagbild från mitten av
1960-talet sedan Torsby vunnit division 4 och där en ung ”Svennis” var en av kuggarna som
”högerhalv...”
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”Vi fick varsin burk med 1 kilo cirkelkaffe i segerpremien av Konsum när vi vann ’fyran’ ”, berättar ”Svennis” Eriksson för en imponerad Geoff Shreeves under
genomgången av det historiska materialet.
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presenteras och ledas av
Geoff Shreeves.
Geoff har under de sista 25
åren varit den viktigaste och
mest kända reportern för
Sky Sport där han är speciellt
ansvarig för bevakningen av
Premier Leauge och där han
även är expertkommentator.
– Vi intervjuar de fem tränarna. Vi pratar om deras liv,
deras största ögonblick, deras värsta minnen och varför
det har gått så bra som det

gjort, säger Fred Nathan som
är ”Football Godfathers”
assisterade producent i ett
mejl från London.
– Mitt bästa minne? Det
måste vara när vi (England)
slog Argentina i VM 2002,
säger ”Svennis” Eriksson. Rent taktiskt var det
den bästa matchen som vi
gjorde under min tid som
förbundskapten. Tyskland
borta i kvalet när vi vann
med 5-1 var heller inte så illa.
– Ett av de värre var när vi

förlorade en kvalmatch mot
Nordirland. Det var inte lika
roligt...
”Svennis” har gjort tre VM
under sin karriär. Två med
England och ett med Elfenbenskusten.
– Jag tror att England med
så många duktiga spelare
har alla möjligheter att göra
bra ifrån sig i Ryssland, säger
”Svennis” som också ställer
vissa förhoppningar på det
Svenska landslaget.
– Ja, det gör jag, fortsät-

ter ”Svennis”. Sverige har
ett bra lag och Sverige kommer att slåss och är det något de kan så är det det. Sverige har en jäkla spirit och
är oerhört svårslagna. Det
vet inte minst Italien och
Nederländerna. Jag tror att
Sverige kan gå vidare från
gruppen och sedan kan allt
hända...
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Bara glada miner...Torsby
IF:s ordförande Marie
Maschel tillsammans med
Geoff Shreeves som
bevakat Premier League för
Sky Sports räkning under de
senaste 25 åren.
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Men nu gör tv-kanalen ett
undantag och gör en storsatsning på fotboll och sommarens VM-spel i Ryssland.
”Svennis” Eriksson finns
med som ett av fem avsnitt
under rubriken ”Football
Godfathers”. Serien är producerad av Zig Zag Productions på uppdrag av History
Channel och kommer att

w

Shreeves leder
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– Jag fick en förfrågan från
History Channel för några
månader sedan om jag var
beredd att ställa upp, säger ”Svennis”. För mig var
det aldrig någon tvekan.
Jag tackade ja på stört. För
mig är det en stor ära att få
vara med i de här sammanhangen. Jag har heller ingen
aning om vilka de fyra övriga
är men jag skulle inte bli förvånad om Roy Hodgson är
en av dessa.
– Varför kanalen valt just
mig vet jag heller inte riktigt men jag kan anta att en
stor bidragande orsak kan
hänga samman med hur vi
i IFK Göteborg spelade när
vi vann UEFA-cupen 1982,
säger ”Svennis”.
Det är inte ofta som History Channel visar sport i
sin kanal som når miljontals
tittare i 180 länder.
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Under sommarens
fotbolls-VM i Ryssland
kommer tv-kanalen
History Channel att visa
en rad 1-timmesfotbollsdokumentärer. Bland
annat kommer kanalen
att intervjua fem internationella topptränare som
man anser har haft stort
inflytande på fotbollens
utveckling.
En av dessa är Sven-Göran ”Svennis” Eriksson.
Namnen på de fyra
övriga har inte offentliggjorts eftersom dessa
ännu inte är intervjuade.
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”Svennis” i unik tv-satsning

