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GÖTEBORG. Man behö-
ver inte nödvändigtvis 
två händer för att nå 
stora framgångar på 
handbollsplanen.

Det är Peter Welin, 
en av Ale HF:s mest 
hyllade målskyttar, ett 
levande bevis på.

Chalmeristen från 
Älvängen väljer att se 
möjligheter istället för 
hinder.

Han har bara en termin kvar 
på sin treåriga utbildning 
på Chalmers där han läser 
till kemiingenjör. Närmast 
väntar examensarbete och 
till sommaren hoppas han på 
att få jobb, helst i Göteborgs-
området. 

Intresset för handboll, 
eller egentligen sport över 
huvudtaget, föddes redan på 
lågstadiet och han var med 
från början när handbolls-
laget startade i Älvängen. 
Han har även spelat mycket 
badminton och tog hem flera 
turneringar innan han la 
racketen på hyllan. Fotboll 
är också ett stort intresse.

Peter Welin beskriver sig 
själv som en riktig tävlings-
människa, även om han med 
tiden säger sig fått mer dis-

tans till allting.
På grund av en med-

född skada, dysmeli, saknar 
han nästan helt fingrar på 
högerhanden, men tack vare 
tumme och lillfinger kan han 
ändå få ett grepp.

Försökt operera
– När jag var liten försökte 
de operera ett par gånger, 
men det blev aldrig av att jag 
tränade upp det ordentligt. 
Hade jag fötts idag tror jag 
att man hade kunnat göra 
mer. Från början var jag 
högerhänt, men på grund av 
skadan var jag tvungen att 
träna mig på att använda vän-
stern istället, så min handstil 
kanske inte är den bästa, 
säger han och skrattar.

På handbollsplanen är 
det ingen som bryr sig om 
varken handstil eller avsak-
nad av fingrar. Han är en av 
Ale HF:s vassaste spelare och 
från högerkanten har Peters 
vänsterhand dunkat många 
bollar i nät.

– Det blev en fördel när 
man gick upp i juniorklassen 
och fick börja använda klis-
ter som underlättar när man 
fångar bollen. Jag har aldrig 
låtit mitt handikapp hindra 
mig från att göra det jag vill. 

Vid sidan om bollspor-
terna har han även flera 
andra passioner, däribland 
musik. I sitt studentrum står 
fler än en gitarr uppställda 
längs väggen. Han har spelat 
i många år och som yngre 
brukade han skriva låtar ihop 
med kompisar. 

Gitarrspelet är även bra 
för att träna upp greppet i 
högerhanden.

– Jag spelar både ackord 
och plock med tummen och 
kan även ta tvåsträngsackord 
med hjälp av det andra fing-
ret, så det är inga problem. 

Han är van vid att få 
frågor om handen och berät-
tar gärna, men som yngre 
var det jobbigare att behöva 
förklara.

– Om man undrar är det 
bättre att fråga rakt ut. Jag 
tänker att har man väl tagit 
mod till sig att fråga så berät-
tar jag gärna. Mitt handikapp 
har gjort att jag fått mer för-
ståelse för andra. 
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Vass vänster. Ale HF:s Peter Welin låter inte handikappet hindra honom från att göra det han 
vill och på handbollsplanen är han en hyllad målskytt.
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