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ALECUPEN
INOMHUSFOTBOLL :  Juniorer,  Damer  & Herrar

Alehallen, Nödinge
Lördag 19 december

kl 08.00-17.00

Entré 30:-   |   Arr: Alealliansen Välkomna!

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK ser om sitt 
hus inför kommande 
fotbollssäsong.

En kvartett nya spe-
lare kan nu presente-
ras.

Två herrar med ett 
förflutet i den gulsvarta 
tröjan, Mikael Maliniemi 
och Emrik Eklund, gör 
comeback på Forsvallen.

Det råder silly season inom 
fotbollen. Klubbarna rustar 
som bäst för säsongen 2010 
och i Skepplanda BTK för-
stärks herrtruppen med fyra 
nya spelare.

• Daniel Larson, 30 år, 
anfallare från Alingsås IF.

• Ranko Stanic, 35 år, an-
fallare från Eriksbergs IF.

• Mikael Maliniemi, 24 år, 
försvarare från SG97.

• Emrik Eklund, 37 år, för-
svarare/mittfältare.

I det sistnämnda fallet 
handlar det om en come back. 
Emrik Eklund var under det 
gångna året registrerad för 
SBTK, men höll till i C-

laget. Nu är det full satsning 
som gäller om kroppen håller. 
Motivationen och fysiken är 
det sannerligen inget fel på.

– Vi  är jättenöjda med de 
nyförvärv som vi hittills har 
lyckats få klart med. Samtliga 
dessa fyra spelare tillför nöd-
vändig rutin i truppen, säger 
assisterande tränaren Jimmy 
Johansson.

Träningsmatcher
Skepplanda avverkade två trä-
ningsmatcher under novem-
ber, förlust 4-5 mot Älväng-
ens IK och seger 6-1 mot FC 
i Ale. Daniel Larsson visade 
mycket goda takter i den 
första matchen och senast 
visade Ranko Stanic prov på 
duktigt forwardsspel och sva-
rade bland annat för två full-
träffar.

– Det är två olika spelar-
typer. Daniel är löpvillig, 
duktig i djupled och agerar 
med energi. Ranko är en ut-
omordentlig target player 
och dessutom väldigt bra på 
huvudet, säger Jimmy Jo-
hansson.

Mikael Maliniemi tillhör-

de Skepplandas främsta spe-
lare när han lämnade klubben 
och Emrik Eklunds meritlista 
behöver knappast någon när-
mare presentation.

– Två starka centralspelare 
som kan användas såväl i för-
svarslinjen som på mittfältet, 
lyder Johanssons omdöme.
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Kvartett förstärker SBTK

Emrik Eklund är en av fyra 
nya spelare som förstärker 
SBTK säsongen 2010.  
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ELLSTRÖMS STÄD AB

HISINGEN. Ale HF 
avverkade det sista 
hindret inför matchen 
mot topplaget ÖHK 
Göteborg.

Jugo Swed krossade 
med 17 mål.

– Vinner vi på söndag 
kan det innebära serie-
ledning, säger en hel-
nöjd lagledare, Frank 
Wahlqvist.

På söndag väntar årets hand-
bollsmatch i Älvängens Kul-
turhus. Toppjagande Ale HF 
möter profiltyngda serietvåan 
ÖHK Göteborg. Vid seger och 
rätt resultat i övriga matcher 
kan Ale HF för första gången 
toppa division tre. Först måste 
de dock få meriterade lirare 
som Lars-Gunnar Kämpen-
dahl, Lars Ahlert, Fredrik 
Tornberg, Fredrik ”Dino” 
Larsson, Martin Gustavsson, 
Anders Lorné, Anders Bäck-
egren, Anders Benjaminsson, 
Jörgen Egvik, Mikael Melle-
gård med flera på fall.

– Omöjligt att veta vilket lag 
de kommer till spel med, men 
att det handlar om att springa 
för att vinna råder det ingen 
tvekan om. ÖHK:s tempo är 
inget för oss. Vi måste sätta fart 
på bollen och löpa ifrån dem. 
Då kan det bli en riktigt rolig 
söndag, säger Frank Wahlqvist.

Stora triumfer
Ale HF testade taktiken med 
gott resultat i helgens borta-
möte med Jugo Swed. Efter 
tolv minuter visade tavlan 12-2 
till gästerna.

– Våra kontringsspelare 
Joakim Samuelsson och Hafs-
ten Hafsteinsson firade stora 
triumfer. Vi hade ett sagolikt 
flyt, men spelade också bra 
bakåt. Torbjörn Mattsson var 
strålande i målet, berömmer 

Wahlqvist.
I paus ledde Ale med hela 

15 mål. Naturligtvis blev det 
en reaktion och i andra halvlek 
fick hemmalaget vara med och 
diktera villkoren.

– Men när det väl gällde reste 
sig gubbarna igen och vi var 
aldrig hotade. Det är självklart 
svårt att spela på högsta nivå i 
60 minuter. Vi vinner med 17 
mål och fick en bra genom-
körare inför ÖHK på söndag, 
menar Wahlqvist.

Ale HF är mer eller mindre 
befriade från skador och sjuk-
domar. Anton Thunberg som 
har skadat tummen i jobbet är 
enda undantaget.

– Niklas Eriksson är tyvärr 
bortrest, men annars kommer vi 
att kunna spela med bästa laget. 
Vi har ytterligare ett nyförvärv 
från Kungälvs HK, Christoffer 
X. Han spelar med andralaget 
på onsdag och ansluter even-
tuellt i truppen mot ÖHK. 
Christoffer är som vi kan se det 
användbar på flera olika posi-
tioner, avslöjar Wahlqvist.

Nyckeln mot rutinerade 

handbollsrävar i ÖHK Göte-
borg blir försvars- och kon-
tringsspelet. Mot Jugo Swed 
gjorde Ales rappa kantspelare 
19 mål så det momentet ser ut 
att sitta.

Fullsatt
Matcharrangören räknar med 
ett fullsatt Älvängens Kultur-
hus på söndag.

– Det här är den enskilt 
största prestationen ett herrlag 
gjort i sporten de senaste tio 
åren så konstigt vore väl annat 
än att alla vi som älskar hand-
boll sluter upp och bidrar med 
vårt stöd. Det lär bli en fy tusan 
till match, säger en förväntans-
full ordförande i Ale HF, Kent 
Hylander.

Kulturhuset rymmer cirka 
150 personer, men något förköp 
är inte aktuellt.

– Nej, vi knör ihop oss! Det 
är ju handbollsfest. Alla ska 
få plats, men kom i tid, hälsar 
Hylander.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Bäddat för toppmatch
– Ale HF mot serieledning

Islänningen Hafsten Hafsteinsson visade gryende storform 
och gjorde nio mål borta mot Jugo Swed. 


