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Den 1 december 1984 var dagen då Hans Andreasson klev över tröskeln i det som i folkmun
kallades för ”Tvättstugan” för första gången som kanslist i Skoftebyn.
I eftermiddag lämnar han klubbstugan vid Nysätra för sista gången.
Åtminstone som anställd i föreningen.
Tiden där emellan?
– En intressant resa, konstaterar han.
Och där första känslan var att han kommit till en förening som inte utnyttjade sin rätta potential.
- Tränarna hade till exempel ingen utbildning, det var något av det första jag började med, säger
Hans, och något han plockade med sig från moderklubben Överås BK i Göteborg där han var både
spelare och ledare.

Från sexan till trean
Herrarnas a-lag, som numera huserar i trean, harvade på den tiden i division 6 Trollhättan och utan
särskilt stor framgång.
– Vi var inte bra ens där, minns Hans.
Sen kom lyftet undan för undan, matcherna mot Sjuntorp i mitten av 80-talet är klassiska.
– På en match i Sjuntorp kom det över 1000 personer.
I närtid plockar han fram derbymatcherna mot FC Trollhättan i division 2, som är fyra till antalet.
– De var roliga för föreningen.
Mest minnesvärd kanske premiären 2018, nästan 2000 personer kantade Edsborgs konstgräs och
fick se Skoftebyns Isak Borg kvittera till 2-2 på tilläggstid.

Brunnit för ungdomsfotbollen
Men det är inte kring a-laget Hans Andreasson spenderat sina 37 år i Skoftebyn.
– Jag har alltid brunnit för ungdomsfotbollen, den är en så omfattande del av föreningen, som
heltidsanställd får man göra det som behövs.
Och det är ett uppdrag i förändring, det har han som kanslist fått uppleva på nära håll.
Fotbollen är inte som den var förr, säger han, och pekar på två punkter:
1) Den har blivit en året-runt-sport.
2) Futsal.
– Vintern var lugnare förr, nu har den istället inneburit andra arbetsuppgifter.
Något som däremot aldrig förändrats är tiden då han börjat, Hans har alltid varit på plats klockan
09.00.
Däremot har tidpunkten då han släckt för dagen och rest hem till bostaden i Stora Höga varierat.
– Jag har faktiskt slutat 02.30, men det hände bara en gång.
Om han var på plats 09.00 dagen därpå?
Jajamän.
Vad skall du göra nu?
– Jag har inte tänkt att jobba mer, det blir annorlunda att inte behöva planera livet efter
fotbollsalmanackan, men lite vemodigt också. Vi får se på måndag, säger Hans, som fyllde 62 i
somras.
Ersättaren Thomas Röhne finns redan på plats.
– Det är en lämplig tid att sluta, det blir lättare för Thomas att ta över inför en ny säsong.

