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Med tränaren Sergi Angulo Lerin siktar nystartade Nacka FC högt.
FOTO: NADIA ENEDAHL

Barcatränare basar över
Nackaklubb
FOTBOLL 10:30 | 17 augusti 2015 Den nystartade klubben Nacka
Football Club har anställt spanjoren Sergi Angulo Lerin, 26, som
tränare. Med erfarenheter från toppfotboll i Spanien ska han göra
klubben till en av Sveriges bästa fotbollsutbildningar.
Det är främst en ungdomssatsning som kommer att bedrivas i klubben.
Det långsiktiga målet är att spelarna ska vara som bäst när de blir
seniorer genom en bra utbildning i ungdomsåren.
Traditionellt sett imponerar svenska lag stort i de yngre
åldersgrupperna, för att sedan försvinna.
”Titta på Xavi Hernandez”
– I Sverige är det alldeles för mycket fokus på fysträning. Nyckeln är att
redan i ung ålder träna med boll i matchliknande situationer, säger
Sergi Angulo Lerin.
Angulo Lerin, som är född i Barcelona, har bland annat jobbat i La Liga
laget Espanyols ungdomsakademi och tanken är att han ska ta med
den spanska fotbollsfilosofin till Sverige och Nacka.
– Titta på en spelare som Xavi Hernandez. Han är inte snabb eller
stark, men har ändå varit en av världens bästa spelare tack vare sin
spelförståelse och sin teknik. Det är vad jag ska lära spelarna, att fatta
rätt beslut på planen, säger Angulo.
Angulo Lerin är Uefa Proutbildad vilket legitimerar honom att coacha
lag i de högsta diversionerna i Europa. Målet är nu att revolutionera
svensk fotboll.
– Istället för att stå och slå passningar till varandra två och två tränar vi
passningar i pressade situationer, så att man tvingas tänka vad man
ska göra av bollen.
Enligt klubbchefen Joakim Orthen har Nacka FC högt satta ambitioner.
– På lång sikt vill vi vara en av de ledande fotbollsutbildningarna i
Sverige, och med Sergi Angulo Lerin som tränare har vi en bra
möjlighet att bli det.
Filip Häggberg
sport@nvp.se
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Upptäck nya Opel
Just nu får du upp till 25 000 i rabatt
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känslosamma tal
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