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ÄLVÄNGEN. Ännu åter-
står några månader 
innan den verkliga fot-
bollen startar med duk-
tiga lirare på läckert 
grönt underlag. 

Serieharvandet inleds 
oftast i början av april 
och då skall spelare och 
tränare visa om förbe-
redelserna fungerat på 
ett riktigt sätt.

80-årsjubilerande 
Älvängens IK är inne i 
en hård försäsong och 
på det hårda underla-
get på Älvevi kämpar 
ett stort antal utövare, 
som hoppas få dra på 
sig A-lagströjan då all-
varet börjar.

Det är många om budet. 
De flesta spelare från förra 
säsongen finns med och 
vidare har några tillkommit. 

Tittar man på materialet 
har ett antal tidigare aktörer 
kommit igång, bland annat 
målvakten Jonas Agneman, 
anfallaren Oskar Henriks-
son och ytterligare några 
som återkommit efter en tids 
bortavaro.

Jämför man med året 
innan ser faktiskt ÄIK vas-
sare ut 2009. Det är främst 
de duktiga juniorerna som 
nu är ett år äldre och har en 
division 5-säsong i ryggen.

Tråkigt är att Johan 
Parinder (långtidskadad) är 
borta från fotbollen under 
hela försäsongen.

Att Andréas Blomgren 
återkommit från IK Konga-
hälla kommer säkert att höja 
lagets styrka. Han kommer 
även att dra sitt strå till 
stacken med träningen där 
fjolårets duo, Håkan Tid-
strand och Thomas Hed-
berg, gör ett nytt försök  
med en framskjuten place-

ring i tabellen.
Ett antal träningsmatcher 

är redan spikade. Premiären 
sker borta mot Romelanda 
den 22 februari. Därefter 

följer matcherna slag i slag.

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

ÄIK:s tränartrio, bestående av Andréas Blomgren, Håkan 
Tidstrand och Thomas Hedberg, har en tuff uppgift att se 
fram emot denna säsong.

ÄIK siktar högre denna säsongÄIK siktar högre denna säsong

ÄLVÄNGEN. Frölunda 
Indians näste stor-
målvakt kan bli Daniel 
Woxman.

Förra helgen var han 
med och förde sitt lag 
till guld i GP-Pucken.

Dessutom blev 
Älvängengrabben invald 
i All Star Team.

När Västra Frölunda U10-
lag säkrade guldet i GP-
Pucken förra söndagen, efter 
finalvinst mot Lidköping 
med 3-2, riktades de flesta 
blickar mot Göteborgarnas 
sista utpost. Daniel Woxman 
svarade för en lysande insats i 
turneringen och var en starkt 
bidragande orsak till att VF 
kunna vinna samtliga åtta 
matcher.

– Det här är absolut det 
roligaste jag varit med om, 
förklarar Daniel när Alekuri-
ren träffar honom på Maden-
skolan några dagar efter cup-
triumfen.

För Daniel Woxman, som 
fyller 10 år i april, är sport 
i allmänhet och ishockey 
i synnerhet det bästa som 
finns. Han spelar fotboll i 
Älvängens IK under som-
marhalvåret, men annars är 
det hockeyn som kommer i 
första rummet.

– Jag kollade mycket på 
Frölunda i Elitserien och det 
var så jag fick upp intresset 
för hockey. Jag har även lirat 
ute, men det är som målvakt 
jag trivs allra bäst.

Daniel är inne på tredje 
säsongen med Frölunda och 
utvecklingskurvan pekar 
spikrakt uppåt. Förebilden 
heter Johan ”Honken” 
Holmqvist, som vaktar 

kassen i såväl Frölundas A-
lag som i landslaget.

– Jag försöker härma 
honom lite grann i spelstilen, 
säger Daniel som betraktar 
sig själv som en lugn burväk-
tare utan några direkta svag-
heter.

– Ibland kan jag vara 
nervös, men det släpper när 
matchen domaren släpper 
pucken.

Vad har du för framtids-
dröm?

– Att få spela Elitserien 

med Frölunda. Det vore häf-
tigt!

Skulle den drömmen slå in 
ligger vägen öppen för NHL, 
där Daniel Woxman har en 
annan favoritspelare.

– Jag håller på New York 
Rangers och ”Henke” 
Lundqvist. Han är grym, 
avslutar Daniel.

Daniel Woxman är en 
säker sista utpost
– Vinnare av GP-pucken och uttagen i All Star Team

GRATTIS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daniel Woxman, 10 år från Älvängen, motar puckar som 
ingen annan. Inte nog med att hans Frölunda vann guld i GP-
Pucken, dessutom blev Daniel uttagen i All Star Team.

ÄLVÄNGEN. Storseger 
med 14 bollar.

Nästjumbon Tors-
landa var inget mot-
stånd för Ale HF.

– Det sämsta laget 
jag har mött i division 
tre, sa spelande träna-
ren, Fredrik Berggren.

Att Ales handbollsherrar 
spelade i Älvängens Kultur-
hus som är både kortare och 
smalare hjälpte inte gubbar-
na från Torslanda. När hem-
malaget ökade tempot i andra 
halvlek gick det fort både på 
plan och i målprotokollet. 
Tremålsledningen i halvlek 
var efter tio minuter i andra 
halvlek uppe i det tredubbla.

– Vi bestämde oss i paus för 
att rycka ifrån. Det var inte 
mycket att snacka om när vi 
väl började springa, menade 
Fredrik 
Berggren.

Torslan-
das medel-
ålder som 
var betyd-
ligt högre 
än Ales tog ut sin rätt i slutet 
av matchen, då hemma-
laget kontrade sönder allt 
vad motstånd hette. Mikael 
”Foppa” Forsberg kontrade 
friskt liksom minst lika rappe 
Joakim Samuelsson. Foppa 
blev tillsammans med tränare 
Berggren bäste målskytt med 
åtta strutar. Hälften av Ales 
mål kom på kontring.

– Kul att vi tog vara på 
chanserna och orkade vinna 
med 14 mål. Det är svårt att 
hålla uppe skärpan när mot-
ståndet inte räcker till. Man 
får försöka hitta lite andra ut-
maningar i den här typen av 
matcher, förklarade Berggren 
som var nöjd med sitt man-
skap.

Det hade han all anled-
ning att vara. Samtliga spela-
re förutom målvakterna – av 
naturliga skäl – antecknade 

sig i målprotokollet.
I tabellen fortsätter Ale 

att jaga en plats på den övre 
halvan. Det får 
man dessvär-
re bitvis göra 
utan sin stor-
skytt Marcus 
Persson.

– Han 
har tvingats jobba kvälls-
skift under veckorna och kan 

varken spela matcher eller 
träna. Perssons tjänster kan 
vi bara nyttja på lördags- och 
söndagsmatcher, berättar 
Berggren.

En av nyckelmatcherna 
mot Banér går…..

Ale HF krossade Torslanda

TEXT OCH BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mikael Forsberg kontrade friskt i andra halvlek och gjorde sju 
av sina åtta mål när han kom ensam mot Torslandakeepern.

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – Torslanda 34-20 (14-11)

För ett par veckor sedan deltog Aroseniusskolans tjejer i 
Skol-DM i ishockey. Tjejerna svarade för en strong insats 
och knep en silverplats. I laget spelade Amanda Franck, 
Martina Peterson, Ida Hansson, Frida Brattlöf, Hanna 
Claesson och Nadia Ardous.

Aroseniusskolan knep ett silver

- Älska handboll- Älska handboll

VILL DU OCKSÅVILL DU OCKSÅ
SPELA HANDBOLL?SPELA HANDBOLL?
VI HAR VERKSAMHET FÖRVI HAR VERKSAMHET FÖR ALLAALLA ÅLDRAR ÅLDRAR
FÖR MER INFO RING:FÖR MER INFO RING:
Håkan 0706-254 992  F+P födda -00 + -01, P -97 + -98
Stefan 0708-289 070  Pojkar -99
Fredrik  0706-877 490  Flickor -97 + -98
Kjell 0708-188 571  Pojkar -96
Mikael  0704-498 510  Pojkar -95
Rickard  0704-320 048  Flickor -94 + -95+ -96
För information om övriga lag besök vår hemsida:
 www.klubben.se/alehf eller ring Kent 0704-385258.

MATCHER
Älvängens Kulturhus • 12 februari kl 18.30
Herr div 3

Ale HF – Nordpolen
Matchsponsor


