
alekuriren  |   nummer 6  |   vecka 7  |   2011SPORT16

HÅLANDA. Gunilla 
Wallengren åkte till 
Handikapps-VM i Nya 
Zeeland med ambitio-
nen att knipa åtmins-
tone någon medalj.

Så blev inte fallet.
– Det ville sig inte, 

konstaterar Gunilla 
utan att låta alltför 
uppgiven.

Knappt hade Gunilla Wal-
lengren hunnit kliva av 
planet i Nya Zeeland förrän 
hon drabbades av en förkyl-
ning.

– Jag vill inte skylla på 
något, men det är klart att 
förkylningen hade inverkan 
på min prestation, säger 
Gunilla.

Hålandatjejen gick till 
final på samtliga tre dis-
tanser hon ställde upp på; 

800, 1 500 och 400 meter. 
Placeringarna blev i tur och 
ordning 7:a, 8:a och 5:a.

– Mitt bästa lopp gjorde 
jag på 400 meter och det 
var den distansen som jag 
hade minst förhoppningar 
på. Det blev en positiv 
överraskning.

Vad tar du med dig 
från Nya Zeeland?

– Det var ett speciellt 
äventyr vill jag lova. Det 
är inte varje dag som man 
får åka till andra sidan jord-
klotet. Rent idrottsmässigt 
vet jag vad jag behöver för-
bättra om det ska bli med-
aljer på OS i London 2012. 
Starten är det jag tänker 
fokusera på i mina fort-
satta förberedelser, avslutar 
Gunilla Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Ingen VM-medalj till Wallengren

Gunilla Wallengren fick ingen medalj med sig hem från VM 
i Nya Zeeland. Det blev en femteplats som bäst på 400 
meter.                                       Arkivbild: Jonas Andersson

ALAFORS. Lisa Ek, all-
svensk fotbollsspelare i 
Kopparbergs/Göteborgs 
FC, besökte Sjövallen i 
onsdags kväll.

Inte för att spela fot-
boll, men för att inspi-
rera Ahlafors IF:s flick- 
och damspelare.

Budskapet var tyd-
ligt: Vilja är viktigare 
än talang!

Ahlafors IF har tagit ett 
samlat grepp för att försöka 
lyfta flick- och damfotbol-
len. Klubben har kontrakte-
rat en ny seniortränare inför 
säsongen, Warren Green, 
nyinflyttad engelsman med 
en spännande fotbollsbak-
grund. Ansvarig för damjuni-
orerna blir Christer Svens-
son med ett långt förflutet 
i klubben, först som spelare 
och därefter som ungdoms-
ledare.

– Det känns väldigt spän-
nande och vi går en intres-
sant framtid till mötes, tror 
Lena Rhodén Andersson i 
AIF:s damkommitté.

Motivation
Som ett led i årets förbere-
delser hade man i onsdags 
kväll bjudit in Lisa Ek att 
föreläsa om fotbollsspelarens 
vardag i med och motgång, 

konsten att motivera sig när 
det går tungt, att ta ansvar för 
sin egen utveckling, glädjen 
som den sanna motivationen 
och inte minst vinsten med 
att idrotta.

– Det är viktigt att kunna 
skicka med spelarna något 
mer än bra fysisk träning, 
säger Lena Rhodén Anders-
son.

Lisa Ek är 28 år gammal, 
ursprungligen från Stock-
holm men sedan sju år till-
baka bosatt i Göteborg och 
en av Kopparbergs/Göte-
borgs främsta spelare.

– Jag började spela fotboll 
när jag var sex år och även om 
det kan låta lite töntigt så var 
det kärlek vid första ögon-
kastet. Jag hade en dröm om 
att bli proffs i Milans herrlag, 
men den drömmen revide-
rade jag i 14-årsåldern när 
jag insåg att det inte skulle 
gå. Professionell fotbollsspe-
lare fick räcka.

Lisa har även ett förflu-
tet som elitseriespelare i 
ishockey (AIK) och SM-slut-
spel i bandy. Fotbollsmässigt 
har hon meriter från U19 
och U21-landslaget.

– Min erfarenhet är att det 
är lätt att motivera sig när 
det går bra, men det gäller 
att vara desto mer kreativ 
när det går tungt, förklarade 

Lisa.
Ahlafors IF:s spelare del-

gavs många goda råd och 
tips, att ha med sig i sin fort-
satta fotbollsutveckling. Lisa 
Ek är en god förebild som 
har tagit fasta på vad den 
före detta landslagsspelaren 

Victoria Svensson en gång 
uttryckte:

– Talang är ingenting, det 
handlar bara om vilja!

Lisa Ek föreläste på Sjövallen
– Vilja viktigare än talang

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lisa Ek, allsvensk fotbollsspelare i Kopparbergs/Göteborgs 
FC, gästföreläste på Sjövallen i onsdags kväll där flick- och 
damspelare från Ahlafors IF fanns i publiken.

HAMMARÖ. Efter en stark 
gruppseger av Ale HF i steg 
3, med tre vinster av tre 
möjliga, gick resan den 4-6 
februari vidare till Hammarö 
utanför Karlstad för steg 4 
i Ungdoms-SM i handboll. 
Väl där väntade tufft mot-
stånd i form av Skuru, Eslöv 
och Hammarö.

I första matchen vän-
tade arrangörsklubben 
Hammarö, inledningen av 
matchen var väldigt trevande 
där båda lagen hade många 
nervösa grabbar som ville 
prestera på max. I slutändan 
visade det sig dock att Ales 
kondition och lagmoral 
var större och man lyckade 
vinna med 16-19.

Efter en första vinst så 
väntade Skuru i nästa match, 
där en vinst för Ale betydde 
avancemang då andra 
matcher hade gått deras väg. 
Men matchen skulle visa sig 

bli tuffare än vad många av 
Ales grabbar hade trott och 
man hamnade tidigt efter 
och låg under klart i halvlek 
med fyra bollar. Efter ett 
bra snack i halvlek kom Ale 
HF ut som ett nytt lag med 
ny energi och laget åt sig 
sakta ikapp och också förbi. 
Matchen slutade 22-20 i 
Ales favör. 

I tredje matchen var det 
gruppfinal mot tuffa Eslöv, 
där Ale efter en mycket bra 
start tappade fokus och ork 
ju längre matchen gick och 
det blev tyvärr förlust med 
23-19.

Efter två vinster och en 
förlust slutade Ale HF tvåa i 
gruppen och var nu klara för 
semi-off, en match där vinst 
betydde avancemang till 
steg 5 och en plats bland de 
8 bästa lagen i Sverige. Sent 
på söndagen, efter tre tuffa 
matcher, väntade Näsby som 

hade vunnit sin grupp som 
spelats parallellt. Det blev 
förlust med 34-18.

Direkt efter matchen 
var besvikelsen stor, men 
ganska snart insåg alla hur 
långt Ale hade kommit. Lilla 
Ale HF hade med minimalt 
spelarmaterial tagit sig fram 

bland de 16 bästa lagen i 
Sverige (Steg 1 innehöll 108 
lag). Med mycket talang och 
framförallt oändlig tränings-
vilja visar de här grabbarna 
att även små föreningar som 
Ale HF kan ta sig långt.

❐❐❐

Stark insats av Ale HF i Ungdoms-SM

Ale HF svarade för en bra insats när steg 4 i Ungdoms-SM 
avgjordes i Hammarö utanför Karlstad.

SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Alla barn bjuds 

på saft och 

bulle!!

”Slå rep med Bernt”
Tors 17 och fre 18 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 20 kronor

Skepplanda 
Sportskyttar 
håller ordinarie

ÅRSMÖTE
Söndagen den 13 mars
kl 14.00 i klubblokalen, 

Hålanda.

Välkomna!�������	
��

ÅRSMÖTE
Torsdag 3/3 kl 18.00

i Nols företagscenter
Alla medlemmar 

hälsas välkomna!

www.alesimmarna.se

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI


