
SKEPPLANDA. Han är 
gaisare i själen, men 
kommer direkt från 
Kamratgården och IFK 
Göteborg till Forsvallen.

Mathias Holmström 
är Skepplandas dröm-
värvning inför årets 
säsong i femman.

När han förlorade 
kampen om målvakts-
posten i Blåvitt valde 
Mathias att ta en mel-
lansäsong på Forsval-
len.

Orken tog slut, liksom lusten. 
Därför valde målvaktslöftet 
Mathias Holmström att söka 
efter glädjen igen – på gång-
avstånd från hemmets trygga 
vrå i Skepplanda.

– Det fanns andra alterna-
tiv, men jag orkade inte ta tag  
i det. Jag provtränade i divi-
sion två fast hittade inte mo-
tivationen. Självförtroendet 
hade kanske fått sig en knäck, 
säger Mathias Holmström 
när lokaltidningen träffar 
honom två veckor innan den 
gulsvarta premiären.

Nu verkar dock självkäns-
lan vara tillbaka. Med Ma-
thias på plan har Skepplan-
da inte förlorat en match. I 
söndags fick division 3-laget 
Heimer respass ur DM med 
3-2.

– Mathias gjorde återigen 
en kanonmatch i kassen. Kil-
larna spelar med stort själv-
förtroende nu, säger SBTK:s 
tränare Jonas Andersson.

Beskriv er nya supermål-
vakt!

– Det är en skolad och 
mycket reaktionssnabb mål-
vakt. Han agerar med pondus 
och sprider lugn i försvaret. 
Ett stort plus är spelet med 
fötterna, svarar Andersson.

Huvudpersonen själv 
hyllar backlinjen.

– Mikael Maliniemi och 
Niklas Hylander är oer-
hört trygga. Vi kommunice-
rar redan mycket bra. Jag litar 
på dem och jag tror att de litar 
på mig, säger Mathias.

Killar som tränar på Kam-
ratgården har i regel stora 
ambitioner, Mathias Holm-
ström utgjorde inget undan-
tag.

Proffsdrömmar
– Målet var att ta plats i A-
truppen och sedan gå vidare 
ut i proffslivet. Tyvärr fick 
jag aldrig riktigt chansen. Jag 
kände inget förtroende sista 
året. Nu är jag kanske mer re-
alistisk när det gäller proffs-
drömmar, men visst vill jag 
spela högre upp än i femman.

I fjol, när han gjorde sista 
året i U-truppen, fick han 
träna med IFK Göteborgs 
A-lag ett 30-tal tillfällen. Lä-
rorikt förstås.

– Det är en enorm tempo-
skillnad och tufft både psy-
kiskt och fysiskt. Spelare på 
den nivån har ett stort själv-
förtroende och är inte lite 
kaxiga, berättar Mathias.

Vem är kaxigast i Blåvitt?
– Hmmm...Stefan Sela-

kovic snackar rätt duktigt.
Som ungdomsspelare i en 

av Sveriges ledande fotbolls-
klubbar har det inte varit 

brist på duktiga målvaktsträ-
nare, men den som Mathias 
Holmström nämner är långt 
ifrån färdigutbildad som in-
struktör.

– Kim Christensen har 
lär mig mest. Han var grymt 
tuff när han körde med oss.

Skepplanda har förberett 
sig föredömligt. Ett lyckat 
träningsläger i Hamburg 
har inspirerat en skadefri 
trupp som förutom Mathi-
as Holmström har kryddats 
med Martin Svensson från 
Lödöse/Nygård.

– Han är en reptilsnabb 

spelare som kan användas 
både som yttermittfältare och 
forward. Martin har impone-
rat under träningsspelandet 
och kommer bli en stor till-
gång i årets seriespel, kom-
menterar Jonas Andersson.

20 år gammal har Mathias 
Holmström redan konkurre-
rat med de allra bästa. Frågan 
är vad som måste bli bättre 
till nästa gång han ska utmana 
eliten?

– Tidigare hade jag sagt 
spelet med fötterna, men det 
har redan blivit bättre. Re-
flexerna har alltid varit min 

starka sida. Det handlar nog 
bara om att skaffa sig rutin 
och återvinna självförtroen-
det, avslutar Forsvallens nya 

målvaktsidol.
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- Älska handboll

HANDBOLLENS DAG
Onsdag 27 april 
Samling kl 16.30-17.00
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Mer info hittar du på:

MISSA INTE

i samaerbetar med:
www.ahlaforsif.sew ahlaforsiiifff se

VALBORGSFIRANDE I 
FURULUNDSPARKEN
LÖRDAG 30 APRIL 18.30-24
18.30 Grindarna öppnar
19.00 PRO-pojkarna underhåller
19.30 Skolelever från Alafors sjunger
20.00 Körsång
20.15  Vårtal av Ahlafors IF:s ordförande, 

Claes Berglund
20.30 PRO-pojkarna underhåller
24.00 Grindarna stänger

Entré: 20 kronor. 

Barn under 18 år 

går in gratiss..
Väällkkoommna!!

En gaisare har återvänt från Blåvitt
–Mathias Holmström bytte Kamratgården mot Forsvallen

SKEPPLANDA BTK 2011

Serie: Division 5 Västergötland 
västra.
Tränare: Jonas Andersson.
Nyförvärv: Mathias Holmström, mål-
vakt från IFK Göteborg, Martin Svens-
son, Lödöse/Nygård IK, Emil Frii, 
Älvängens IK, Emil Rydén, do, Tobias 
Ottosson, Ahlafors IF.
Förluster: Kristoffer Karlsson (mv), 

slutat, Johan Lorensson, slutat.
Seriefavoriter: Trollhättans BoIS, 
Vänersborgs FK, Halvorstorps IS.
Målsättning: Toppstriden.
Nyckelspelare: Mathias Holmström 
och Svante Larson.
Slutplacering 2010: Tvåa.
Premiären spelas borta mot Säven/
Hol på annandag påsk.

Ålder: 20
Bor: Skepplanda
Yrke: Vikarie på Nödingeskolan.
Moderklubb: Skepplanda BTK.
Andra klubbar: IFK Göteborg U-trupp
Vinner Allsvenskan 2011: Elfsborg.
Vinner Champions league: FC Bar-
celona.
Målvaktfantom: Valdes i FCB.
Favoritlag: GAIS.
Gaisidol: Wanderson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mathias Holmström är gaisaren som har spelat och tränat med IFK Göteborg sedan 2008, men som nu har återvänt till 
Forsvallen och Skepplanda BTK. I division fem kan Holmström troligtvis briljera som aldrig tidigare.

MATHIAS HOLMSTRÖM


