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SKEPPLANDA. Catrine 
Aronsson är årets spe-
lare i Alefotbollen.

Skepplandas lag-
kapten har gjort en 
strålande säsong trots 
att hon spelade med 
smärta under halva 
serien.

Alla är imponerade av 
den löpstarke mittfäl-
taren – alla utom hon 
själv.

Catrine Aronsson kan se till-
baka på ett bra fotbollsår. 
Skepplanda slutade femma 
redan första året sedan åter-
komsten till division två. Det 
unga lagbyggets framgångar 
kretsar mycket kring lagkap-
tenens energi, som det sällan 
råder brist på.

– Jag hatar att förlora och 
med lagkaptensbindeln på är 
det min uppgift att puscha 
och få med de andra på tåget. 
Jag tycker vi har gjort det rik-
tigt bra, men det finns fortfa-
rande en hel del att förbättra, 
säger hon självkritiskt.

Hon delar inte omgivning-
ens omdöme att hon har gjort 
en närmast felfri säsong.

– Nej, tekniken är kass. 
Den sitter inte alls som den 
ska och skadan under våren 
hindrade mig väl också från 
att spela på högsta växeln, 
säger Catrine när vi träffas i 
klubbstugan strax före ännu 
ett pass på Forsvallens grus.

Skadan var det mycket 
snack om under våren. Ex-
perterna med tränare Stig 
Persson i spetsen befarade 
en fraktur i foten, men rönt-
genplåtarna visade att en in-
flammation var skälet till 
smärtan.

– Lite tabletter under som-
maren gjorde underverk.

Mycket att lära
Catrine tror att Skepplanda 
kan bli mycket bättre. Laget 
är fortfarande ungt och har 
mycket att lära. Några mi-
rakelkurer tror hon däremot 
inte på.

– Nej, vi ska fortsätta nöta 
och på så vis höja nivån. Alla 

kan fortfarande bli mycket 
bättre på det vi håller på 
med. Serien är så jämn att 
det gäller att alltid prestera. 
I tvåan vinner du inga mat-
cher med 10-0.

Med den gångna säsongen 
i färskt minne får lagkaptenen 
frågan om en drömvärvning 
till nästa säsong.

– Det skulle väl vara att 
Marie Nyqvist spelar alla 
matcher. Hon har en grym 
blick för spelet, men annars 
skulle vi väl kunna tänka oss 
Lotta Schelin i laget…

Nu är det vinterträning i 
kyla och mörker som gäller. 
I många klubbar jagar de 
yttre omständigheterna bort 
många fotbollsvänner, men 
inte Catrine och hennes lag-
kamrater. När lokaltidningen 
hälsar på är 16 tjejer på plats. 
Catrine är en av fyra som 
glatt pendlar de fyra milen 
till Skepplanda tre gånger i 
veckan.

– Gillar du fotboll så gör 
du, fast det är klart att även 
jag ibland funderar på vad 
man håller på med. Det blir 
ju ganska många mil på ett år, 
men vi är ett gott gäng och 
gemenskapen är betydelse-
full, säger Catrine.

Långresa
Nu är hon inte ensam i bilen 
från Göteborg. Det finns yt-
terligare tre som åker med, 
men om ett par veckor blir 
det färre. En dröm går nämli-
gen i uppfyllelse för 21-åring-
en från Nödinge.

– Då väntar en långresa 
till Thailand. 3,5 månad ska 
vi vara borta. Människorna, 
naturen och möjligheten att 
dyka lockar, säger Catrine när 
hon berättar om resplanen.

Yrket som lagerarbetare åt 

ett företag i Mölndal hoppas 
hon inte är ändstationen.

– Nej, jag ska läsa vidare, 
men till vad vet jag inte än. 
Vi får se vad det blir.

Lagkaptensbindeln i 
Skepplanda har hon 
däremot inga planer 
att lämna ifrån sig.

– Det är ett 
stort förtroen-
de och den är 
jag självklart 
stolt över 
att bära.

Det 
lär ingen 
heller 
ifrågasätta 
för Catri-
ne Arons-
son – är 
lagkapte-
nen som 
alltid visar 
vägen.

En kapten som alltid levererar
– Skepplandas Catrine Aronsson visar vägen på såväl träning som match

Ytterby Kungälvs Konståkare

Ytterby Kungälvs Konståkare, YKK 
startar skridskoskola på Ale Arena. 

Vill du lära dig åka skridskor av våra duktiga tränare 
är du välkommen till Ale Arena 

onsdagen den 11 november för inskrivning. 
Alla pojkar och fl ickor födda 2005 och tidigare får vara med. Vi 
tränar en timma mellan kl 17.00 och 18.00. Inskrivningen sker 

från kl 16.00. Sista gången är onsdagen den 10 / 3. 
Pris 1100kr betalas kontant vid inskrivningen.

Glöm ej ta med hjälm och vantar förutom skridskor. Vill du 
föranmäla maila till skridskoskolanykkale@gmail.com.

Vill du se vår hemsida är den 
www.ykk.se

SKRIDSKOSKRIDSKO
SKOLASKOLA

CATRINE ARONSSON

Ålder: 21
Bor: Lägenhet i Göteborg
Moderklubb: Nödinge SK.
Yrke: Lagerarbetare
Andra intressen: Handboll, träning 
och kompisar.
Lagar helst: Lasagne.
Favorit-tv: ”Bonde söker fru”
Viktigaste ägodel: ”Det är nog bilen 
eller mobilen”.
Om 10 år: ”Då har jag nog pluggat 
klart – men jag vet inte vad – och sen 
spelar jag nog 7-mannafotboll”.
Om sina tre bästa egenskaper 
som fotbollsspelare: Tuff, envis och 
löpstark.

Tränare Stig Persson om Catrine: 
"Seriös, träningsvillig och aldrig 
dålig. Hon levererar ständigt och 
jämnt".
Önskeklapp: "Det skulle väl vara 
en ny mobil för den jag har är kass, 
men det gör samtidigt inget. Mobilen 
stressar."
Favoritsidor på internet: "Jag är 
väl som alla andra. Facebook och 
Skepplanda BTK:s forum".
Bonusfakta: Catrine sover ofta och 
länge, kan somna när som helst… Har 
nyligen skaffat en bänkdiskmaskin 
för att slippa världens tråkigaste 
syssla – diska. Har lovat att någon 
gång springa Göteborgsvarvet.

SBTK:S DAM-PROV
Hur många kurrar fick Catrine 
Aronsson säsongen 2009? 
– Jag gissar på 15.
Facit: 30 (!)

Vem fick näst flest kurrar i 
SBTK?
– Det måste ha varit Jennifer Thiel.
Facit: Maria Madsen fick 12.

Hur många mål gjorde Skepplan-
das lagkapten i serien 2009?
– Kan det ha varit två…
Facit: Nej, hon gjorde tre.

Vem gjorde flest mål för SBTK:s 
damer 2009?
– Jennifer Thiel.
Facit: Rätt. Jennifer gjorde 12 mål.

Hur många år har Skepplanda 
BTK haft ett damlag i seriespel?
– Vi firade ju 60 år ganska nyligen, 
så jag säger väl 60 då…
Facit: Skepplandas damlag är 
äldst i Sverige och har haft ett 
lag i seriespel sedan 1968. Rätt 
svar 41 år.

TEXT & BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

UDDEVALLA. Inomhus-
turneringen Höstblix-
ten i Uddevalla avgjor-
des i söndags.

Skepplandas damer 
förlorade finalen med 
1-0 mot värdklubben 
Rössö.

Men turneringens 
spelare fanns i guls-
vart.

Höstblixten spelas med 
fem spelare plus målvakt. 
I gruppspelet imponerade 
Skepplandas damer med ef-
tertryck. Målskillnaden 16-
0 talar sitt tydliga språk.

– Vi hade turneringens 
målvakt i Therese Madsen. 
Hon tunnlade en spelare två 
gånger om  och vann såväl 
skytteliga som poängliga, 

säger tränaren Stig Pers-
son nöjt.

I gruppen drabbade 
laget dessutom samman 
med Ahlafors IF och detta 
derby gick Skepplanda seg-
rande ur med 4-0. I semifi-
nalen besegrades Skoftebyn 
med klara 2-0.

I finalen väntade värd-
klubben Rössö. Den täta 
och rafflande matchen slu-
tade dessvärre med Skepp-
landaögon sett 1-0.

– Vi ska vara jättenöjda 
ändå. Tjejerna gjorde en 
suverän turnering och såg 
ut att gilla inomhusspelet, 
konstaterar Stig Persson.

Vilken säsong hon gör. Skepp-
landa BTK:s lagkapten, Catri-
ne Aronsson, samlade ihop 30 
kurrar på 18 matcher och gjorde 
dessutom tre mål.

...och laget imponerade 
även inomhus
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Per-Anders Klöversjö
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.se

Handbollsskolan 

BBolloll&&LekLek
För alla barn födda -00, -01 och -02

Skepplanda idrottshall 
kl 11.00 - 12.30

Älvängens Kulturhus 
kl 12.00 - 13.30

Har ni frågor är ni välkomna att ringa Dennis på 0702-20 50 17

 www.klubben.se/alehf

- Älska handboll- Älska handboll

MATCH
Älvängens Kulturhus - Söndag 1 november
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ALE - STENUNGSUND
Sponsor

Elfi xaren i Ale AB

OBS! 
NY TID


