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Zitouni om IFK Vänersborg

– Det är min familj!
För att bara va blott 19 år gammal känns
det som att han redan skulle kunna
skriva en tjock och rolig självbiografi.
Han är enligt sig själv en riktig knegare,
han har tackat nej till spel i USA:s
A-landslag i bandy och han har spelat
fotboll med IF ÄLGARNA. Han föddes i
San Francisco i USA, hans pappa är
fransman, hans farfar från Algeriet och
hans mamma är svenska. 

– Jag kunde ha levt ett gött liv på en
surfingbräda i San Fancisco om mina föräldrar hade gjort lite bättre val, säger Alexander Zitouni
skämtsamt efter en snabb sammanfattning av sin bakgrund.   

Men även om Zitouni skulle bott i San Francisco idag, så kan vi nog vara säkra på att han skulle
utövat en, eller snarare flera idrotter även där. Utöver bandyn spelade han hockey tills han var 17
och spelade fotboll i juniorallsvenskan fram till att han flyttade från Härnösand till Vänersborg för
1,5 år sedan. Han har dessutom hållt på med handboll, innebandy, brottning och segling. Att det
skulle vara bandy som blev den enda idrotten till slut var inte självklart.
– Hade någon frågat mig för fem år sen så var det hockey jag skulle hålla på med. Jag skulle bli en
ny Peter Forsberg. Men sen kom jag med i P17-landslaget och var i Ryssland och spela
bandy-VM, då blev jag frälst.

"Självklart att tacka ja till IFK"
Kanske var det där som landslagskamraten
Christoffer Fagerström började introducera
Alexander för Vänersborg.
– Jag var trött på Härnösand och hade inget
som höll mig kvar där. Så när IFK
Vänersborg ringde var det självklart att
tacka ja, och jag började då fokusera helt
och hållet på bandyn, berättar Zitouni. Och
att "Zitto" trivs i IFK-laget råder det inga
tvivel om.
– Det är min familj! Jag har ju inga föräldrar
här, så jag pratar om allt med dem. Om jag
har några jobbiga sjukdomar eller om jag
ska bjuda en dam på efterrätt, då frågar jag

någon i laget, säger Alexander gladeligen. 

Men "familjen" lagar dessvärre inte mat åt honom, och de senaste veckorna har han enligt egen
utsago försörjt restaurang Koppargrillen.
– Men man får bra och rejäl mat där, säger han nöjt. 

Tuff start på säsongen
Zitouni fick en tuff start på säsongen när axeln drogs ur led på den andra isträningen. När han väl
kom tillbaka fick han ytterligare en skada på höger axel, och missade därför en stor del av
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"Zitto", här i Blåsut-dress, sätter bollen bredvid mål-
vakten - i mål!

träningsmatcherna. För att få matchträning
är Zitouni en av IFK:s spelare som lånas ut
till matchspel i Blåsut.
– Det har varit riktigt roligt. De har varit
väldigt välkomnande och det har inte känts
konstigt alls att vara med dem och bara
spela matcher. Det är riktigt bra gubbar,
berättar han.  

Men de senaste matcherna har Zitouni fått
mer och mer speltid, och i senaste matchen
mot Sirius på Studenternas gjorde han 2 av
IFK:s 3 mål.
– Jag chockade lite, skrattar han och
fortsätter;
– Nä men det tar sig, det känns hyfsat nu. Det är riktigt roligt att få spela, men det gäller att ta för
sig när man väl får speltid.

I kväll står Sandviken för motståndet i Arena Vänersborg. Samma motstånd som man tog 1 poäng
mot för 2 veckor sedan efter 6-6 i Göransson Arena. Och för poäng krävs enligt Zitouni samma
disciplin i kväll som då.
– Det lär inte bli någon gladbandy direkt, utan vi måste falla hem och spela disciplinerat. Vi ska
vara där, spela koncentrerat och vara tålmodiga, avslutar Zitouni. 
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