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PÅ FD: La Liga-klubb startar akademi i Sverige: ”Vi lär
barnen spela spanskt”
Publicerat 26 augusti

- Skrivet av Anton Zetterman - 0 Kommentarer

La Liga-klubben Espanyol satsar globalt. Nu
startar den spanska klubben en akademi i
Stockholm för unga spelare.
– Vi kommer använda oss av den manual
som redan nns i klubben och bedriva
träning utefter den, en träning som är
annorlunda än den de esta klubbar i
Sverige bedriver, säger akademichefen Sergi
Angulo till FotbollDirekt.se.
RCD Espanyol gör sin 83:e säsong i spanska
högstadivisionen – Barcelonaklubben var med
redan från starten av La Liga 1928 och har bara
varit ur högstaligan fyra gånger.
Nu etablerar sig klubben i Sverige. En akademi startas upp med namnet RCD Espanyol Sverige.
Det började redan i fjol med en training camp, där även tränare för Espanyols a-lag var på plats,
fystränaren Jaume Bartrés och U19-lagets tränare Rubén Casado.
Men nu kommer alltså klubben etablera sig i Sverige, med lag på ungdomssidan. Tanken är att
Espanyol ska spela Sankt Erikscupen nästa år. Det berättar Sergi Angulo som är utsedd till chef för
den svenska akademin.
– Vi kommer öppna en akademi i Nacka. Vi tycker det är en bra möjlighet. Tanken är att starta upp
ordinarie träning i november, nu har vi öppna träningar där alla kan komma och testa, säger han
till FotbollDirekt.se.
– Vi kommer vara som en vanlig klubb på ungdomssidan med namnet Espanyol. Vi kommer
använda oss av den manual som redan nns i klubben och bedriva träning utefter den, en träning
som är annorlunda än den de esta klubbar i Sverige bedriver.
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Det hela är alltså sanktionerat av La Liga-klubben RCD Espanyol och det här är inte första
akademin som man startar utanför Spanien. Man har fått in en ny ägare från Kina, Chen
Yansheng. En miljardär som gjort sig en förmögenhet i Rastar Group, ett företag som tillverkar
leksaksbilar. I januari 2016 ck han kontroll över klubben och han äger nu 54 procent av Espanyol.
– Espanyol har en kinesisk ägare sedan två år tillbaka. Han vill expandera. Nu satsar vi på
skandinaviska länder, och vi planerar även att expandera till Kina. Han vill att vi ska ha akademier i
alla världsdelar. Vi har era akademier i världen nu. Vi har redan öppnat i Los Angeles, New Jersey
och Miami i USA, två stycken i Algeriet, en i Japan, en i Irak och en i Förenade Arabemiraten.
– Nu öppnar vi i Stockholm och i Helsingfors också, så vi kommer ha akademier i
Skandinavien. Det är spelare födda 2004-2011 som vi vänder oss till, det är planen. Men vi vet inte
än riktigt hur många lag det blir. Vi får se hur många barn som skriver upp sig för den öppna
träningen. Så vi får se hur många lag vi blir. Vi vill ha in så många spelare som möjligt, vi vill att alla
ska få chansen. Att de ska få träna med en spansk coach. Om det nns för många spelare, då
kommer vi dela upp spelare i era lag.
Sergi Angulo säger att man i händelse av många spelare nog för era lag i samma åldersgrupp
kommer dela upp lagen utifrån hur duktiga spelarna är.
– De bra spelarna behöver vara med bra spelare, där tempot blir högre. De som är lite sämre
behöver spela med de som är på ungefär samma nivå. Alla tjänar på det, det blir mest
utvecklande. I Sverige kör man ofta på att alla ska spela med varandra, blandat mellan bättre och
sämre spelare. Vi kommer dela upp lagen så att alla får ut mest möjligt av att spela.
– Men vi satsar inte på något elitlag, det är en ren akademi. Däremot, om de är duktiga när de är
16, då nns det möjlighet att komma till Espanyol. Sedan är det förstås väldigt svårt att slå sig in
en klubb i Primera Division, det säger sig självt. Men möjligheten kommer att nnas där. Om inte
så nns det ju fortfarande bra elitklubbar här i Stockholm, som Djurgården, AIK och Hammarby.

Men om en spelare går till er akademi, då är det er spelare? Då är det Espanyol som
har rättigheten till spelaren?
– Om vi får fram en riktigt bra talang, då har vi en exklusiv rättighet för honom i
seniorsammanhang, det stämmer. Sedan är det som sagt ett nålsöga att ta sig in i a-laget i en
klubb som Espanyol. Men möjligheten nns i alla fall.
I Barcelona så är Espanyol som bekant ”andralaget” bakom FC Barcelona. Även om den nya
ägaren från Kina satsar och vill att man ska ta upp kampen med de största i Spanien så har man
än så länge svårt att slåss med jättarna Real Madrid och Barcelona. Däremot hävdar man sig
bättre på ungdomssidan.
– Espanyol har slagit Real Madrid och Barcelona era gånger i U19 till exempel. Sedan är det
förstås så att Real och Barca spelar i en egen division ekonomiskt när det gäller seniorfotbollen.
Men på ungdomsnivå så kan vi mäta oss med dem.
Sergi Angulo har varit akademitränare i Espanyol men bor sedan några år tillbaka i Sverige, och
med sin tidigare koppling till klubben så har han nu fått ansvaret att starta upp akademin i
Sverige.
– Jag har jobbat i Espanyols akademi tidigare. Sedan yttade jag till Sverige och ck ett erbjudande
om att träna Djurgården. Så nu tränar jag U11 och U14 i Djurgården. Jag hade andra erbjudanden
också, men jag tyckte Djurgården satsade mer på en träning som liknar loso n vi har i Espanyol.
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– Jag kommer nog fortsätta jobba med bägge, jag kommer ha hand om de här lagen i Djurgården
som tränare och samtidigt vara akademichef för Espanyol här i Sverige.

På Espanyol Sveriges hemsida så nns än så länge ingen information om vad det kostar att vara
med.
– Det är för att vi är uppstartsfasen. Men jag kan säga det redan nu. De yngsta betalar mindre,
runt 4 000 kronor per säsong. Det inkluderar träningar och videoanalys, allt utom kläder
egentligen. De äldre från tio år och uppåt betalar 6 000 kronor per säsong. Då har de
professionella tränare, och även videoanalys.
Sergi Angulo säger att träningen kommer vara upplagd på ett annat vis än det han sett i Sverige:
– Ett av problemen i Sverige är att det nns så få professionella ungdomstränare. I många klubbar
är det ju föräldrar som är tränare, i alla fall upp till en viss ålder. Vi har redan två professionella
tränare på plats här från Espanyol som kommer ha hand om lagen på heltid. Jag kommer inte
träna något lag utan jobba som chef för akademin. Vi kommer lära barnen spela på spanskt sätt.
Här kommer vi träna i riktiga kollektiva situationer, hela träningen. I Sverige jobbar man mycket
med individuell träning, men vi kör helt och hållet kollektiv träning, allt är matchlikt.
– Det handlar om att tidigt träna barnens spelförståelse, det är det allt handlar om. Var ska jag
vara, vilken position ska jag ta på planen. 95 procent av matchen så har spelaren inte bollen. Det
är alldeles för mycket fokus på vad spelaren gör när han har bollen. Vi kör kvadraten, ”Rondo”,
hela tiden. Det nns med i all vår träning på olika sätt. Det är en bra övning för att öva upp
spelförståelsen.
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Djurdjic spelar med bruten näsa som en UFC-fajter. Är han
allsvenskans dörrvakt nummer ett?
JA. SPELA MED BRUTEN NÄSA OCH HANS OTROLIGA ENGAGEMANG HAR
INGEN ANNAN JUST NU.
NEJ. ROBIN JANSSON I AIK ÄR TUFFARE.
NEJ. JONAS OLSSON I DJURGÅRDEN ÄR VÄRRE.
NEJ. LASSE NIELSEN I MFF ÄR HÅRDING NO 1.
NEJ. FÖR ATT INTE TALA OM MARKUS ROSENBERG.
NEJ. ...OCH GLÖM INTE BJÖRN PAULSEN.
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Detta kan också intressera dig
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En välförtjänt paus med en välgjord espresso.

Sågar AIK:s spelstil: ”Då åker man ut direkt i...

Med Siemens espressomaskin är det enkelt att ta en
välförtjänt paus med en fulländad kopp ka e.

Nikola Djurdjic nätade mot Dalkurd i 3-2-segern och
efter matchen gav han AIK och Alexander Milosevic en
rejäl känga. – Det är intressant att se Hammarby spela,
men inte AIK. Det är därför de åker...

27 Aug, 2018

Annons

Hammarby svarar upp - igen

Hantera dina utlägg var du vill

Även den här omgången spelar Hammarby efter AIK –
och även den här gången behöver Bajen vinna för att
inte släppa lucka. Det lyckas man med, borta mot
Dalkurd. Ja, era omgångar i rad har Hammarby...

Sitter du på en massa kvitton som du inte redovisat än?
Lösningen heter Eurocard Pro

drivs av plista

Igår 13:01

Satte ett pris som skrämde bort AIK - nu kan schweiziske
bossen mysa
Nabil Bahoui lämnade AIK i sommarfönstret. Schweiziska
Grasshopper ville ha tillbaka Bahoui. Nu gör han succé i Schweiz Bahoui tas ut i veckans lag efter två mål i 2-1-segern mot Sion. Na…

25 augusti

Nobbade bud på 100 miljoner för Augustinsson
VM-succén i somras sänkte inte direkt Ludwig Augustinssons
marknadsvärde. Ytterbacken blev dock kvar i Werder Bremen där
han skrev ett långt kontrakt - trots att Fulham var beredda att betal…

24 augusti

Öppnar upp för Blåvitt - jämför med Källström och Isaksson
Marcus Berg slog igenom i IFK Göteborg. För Sportbladet berättar
landslagsanfallaren att chanserna för en återkomst ökar om någon
annan stor spelare utomlands också väljer att vända hem till Blåvit…

24 augusti

VIDEO: Lämnade allsvenskan - nu gör han såhär - hade varit
årets mål i allsvenskan?
Elfsborg sålde Issam Jebali till Rosenborg för tolv miljoner kronor. Nu
gör Jebali succé i den norska storklubben - kolla in det här
drömmålet! Issam Jebali lämnade Elfsborg för norska Rosenborg…

24 augusti
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BLOGG: "Det Dahlin utstrålade kring MFF känns helt rätt"
FOTBOLLDIREKT PÅ PLATS I MALMÖ Trots 2-0 i halvtid lyckades inte
MFF vinna hemma mot Midtjylland i Europa League-playo et. I
stället slutade det 2-2 och en rysare väntar i Danmark nästa vecka.…

24 augusti

PÅ FD: Får känsliga frågan om Östersund - ''Kan inte jämföras
med MFF''
MALMÖ. Med Östersund rade Foaud Bachirou enorma Europa
League-framgångar. Nu är fransmannens MFF illa ute inför playo returen borta mot Midtjylland efter 2-2 hemma. Jämföra de…

23 augusti

PÅ FD: "Det här MFF vi vill se, det här MFF som vi sett i Europa"
MALMÖ. Markus Rosenberg sköt tidigt 1-0 för sitt MFF hemma mot
Midtjylland i Europa League-playo et. Trots 2-0 i paus slutade mötet
2-2 och därmed väntar en rysare i Danmark om en vecka. Rosenbe…

23 augusti

PÅ FD: MFF-stjärnan tror inte sina ögon - vreden på Stadion
MALMÖ. Stor MFF-ilska efter 2-2 hemma mot Midtjylland i Europa
League-playo et. Stjärnkeepern Johan Dahlin tror inte sina ögon
efter att laget tappat sin tvåmålsledning. - Jag står i mål och hade t…

23 augusti

FEM SNABBA: "Det här är värre, MFF"
FOTBOLLDIREKT PÅ PLATS I MALMÖ MFF såg ut att få ett
drömresultat med sig till Danmark, men i stället för 2-0 slutade
Europa League-playo et hemma på Stadion 2-2. FD:s utsände…

23 augusti

PÅ FD: Malmö tappade allt - ny rysare i Danmark
FOTBOLLDIREKT PÅ PLATS I MALMÖ MFF ck en drömstart hemma
mot Midtjylland med 2-0-ledning första halvlek, men efter paus
tappade hemmalaget sitt spel. I stället både reducerade och…
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