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GÖTA. Inte mindre än 
sju nya spelare har 
stämplat in på Ryr-
sjövallen inför den här 
säsongen.

Göta BK har den 
bästa truppen i man-
naminne.

– Vi ska vara med och 
slåss i toppen, utlovar 
tränaren Johan Len-
groth.

Göta BK ska på allvar vara 
med och utmana om seriese-
gern i division 5 Västergöt-
land Västra den här säsong-
en. Åtminstone om man ska 
tro tränaren Johan Lengroth.

– Jag har aldrig varit med 
om att klubben förfogat över 
en sådan här bra trupp. Vi har 
både bredden och toppen.

När Göta klev upp i divi- sion 5 för två år sedan var Al-
medin ”Meddi” Besic lagets 
stora målskytt. I fjol kretsade 
anfallsspelet helt och hållet 
kring Jesper Älvenholm. 
Båda dessa spjutspetsar åter-
finns numera hos grannför-
eningen Edet FK i division 
3. Det bekymrar emellertid 
inte Lengroth.

– Nu fördelar vi målskyt-
tet på betydligt fler spelare. 
Vi är inte så förutsägbara som 
tidigare. Plockar motståndar-
na bort en spelare, så finns det 
andra som kliver fram. Det 
har sett riktigt bra ut på för-
säsongen.

Av sju nyförvärv kommer 
fem från Edet FK. Målvak-
ten Christoffer Berglund 
kommer att spela en viktig 
roll mellan stolparna, Emil 
Lundblad fyller luckan efter 
Christian Andersson i back-
linjen och på mitten får vi se 
Niclas Graff husera. Graff, 
som varit en av Lilla Edets 
förgrundsfigurer på senare år, 
kandiderar tveklöst om epite-
tet som seriens bästa spelare. 
Med sin känsliga vänsterfot 
kommer han att göra livet 
surt för många motståndare.

– Jag ser inte att vi har 
några direkta svagheter i 

truppen, säger Lengroth.
Hur har försäsongsträ-

ningen bedrivits?
– I avsaknad av egen 

konstgräsplan har vi fått löpa 
mycket. En dag i veckan har 
vi varit i Romelanda. De se-
naste veckorna har vi kunnat 
träna på gräs vid sidan av 
A-plan på Ryrsjövallen, be-
rättar Lengroth.

Vilka lag, förutom Göta, 
blir att räkna med i toppen?

– Gerdsken har en rik-
tigt bra trupp och sedan 
kommer säkert Halvorstorp 
och Skepplanda att vara med 

bland de främsta lagen.
De sistnämnda möter 

ni i premiären hemma på 
fredag. Hur går tankarna 
inför Göta älvdalsderbyt?

– Vi förlorade båda match-
erna i fjol, så vi är rejält re-
vanschsugna. Vi kommer 
sälja oss dyrt, avslutar Johan 
Lengroth.

Bästa truppen någonsin
– I år siktar Göta BK på toppen
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Några av de nya ansikten som dykt upp på Ryrsjövallen inför den här säsongen och som ska 
leda Göta BK till en framskjuten placering i division 5 Västergötland Västra. Övre raden från 
vänster: Johan Lilja (come back), Emil Lundblad, Edet FK, Niclas Graff, Edet FK, och Tomas 
Jonsson (come back). Nedre raden från vänster: Jonas Hagman, Trollhättans IF, Robert 
Karlsson, Lunden ÖBK, Fredrik Corneliusson, Edet FK, och Christoffer Berglund, Edet FK.

Mittbacksjätten Emil Lundblad från Edet FK kommer att 
spela en viktig roll i Göta BK:s försvarslinje i år. Här i kamp 
på träningen med Joacim Lengroth.

Göta BK:s tränare, Johan 
Lengroth.

GÖTA BK
Bildad: 1943.
Hemmaplan: Ryrsjövallen.
Tränare: Johan Lengroth.
Nyförvärv: Christoffer Berg-
lund (mv), Edet FK, Fredrik Cor-
neliusson, do, Emil Lundblad, do, 
Andreas Aronsson, do, Niclas 
Graff, do, Robert Karlsson, Lunden 
ÖBK, Jonas Hagman, Trollhät-
tans IF.
Förluster: Jesper Älvenholm, 
Edet FK, Christian Andersson, do.
Placering i fjol: 7:a.

GÖTA. Racingsäsongen 
är här och STCC med 
den. 

I förra veckan premi-
ärvisade Volkswagen 
och E.ON sin nydesig-
nade Scirocco på en 
presskonferens i Stock-
holm.

Patrik Olsson från 
Göta återfinns i år i IPS 
Team Biogas.

Till årets STCC-säsong har 
framgångsrika Team biogas.
se blivit två team – Volks-
wagen Team Biogas och IPS 
Team Biogas – med två förare 
i varje.

– Det kan vara tufft för 
ett och samma team att driva 
fyra bilar och därför känns det 
bra att dela upp satsningen. 
IPS Team Biogas är en per-
fekt partner med sin kunni-
ga personal, erfarenhet och 
snabba förare. De har de kva-
litéer som krävs för att vara 
med och konkurrera i toppen 
på mästerskapet, säger team-
chefen Tommy Kristoffers-
son inför STCC-premiären 
på Mantorp Park 4-5 maj.

Förare i IPS Team Biogas 
är Johan Stureson och 
Patrik Olsson, Götakillen 
som varit med i Volkswagens 
och E.ON:s STCC-satsning 
från första början 2009.

Volkswagen Team Biogas 
kommer att representeras av 
nye spanjoren Jordi Gené, 
med meriter från WTCC, 
och fjolårets sensationsman 
Johan Kristoffersson.

När det gäller stora teknis-
ka förändringar till säsongen 
2012 avslöjar Kristoffersson 
att biogasteamens Volkswa-
gen Scirocco kommer att vara 
utrustade med nya motorer.

– Tillsammans med en rad 
andra förbättringar hoppas vi 
bland annat nå bättre körbar-
het i vårt svaga element, det 
vill säga på banornas lång-
samma partier.
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Patrik Olsson laddar för ny STCC-säsong
– Götakillen återfinns i IPS Team Biogas

Patrik Olsson från Göta ser fram emot STCC-premiären på Mantorp Park, 4-5 maj. Patrik 
som i år representerar IPS Team Biogas.

LILLA EDET. Edet FK 
väntar fortfarande på 
första segern.

I hemmapremiären 
mot IFK Åmål blev det 
förlust.

Över 300 personer 
kom till Ekaråsen för 
att bevittna den histo-
riska drabbningen.

Det var dukat till fotbolls-
fest på Ekaråsen i lördags 
när Edet FK 
skulle spela sin 
första hemma-
match någon-
sin. Publiktill-
strömningen 
blev god, men tyvärr för-
mådde inte hemmalaget att 
leva upp till förväntningarna 
ty gästande Åmål var numret 
för stort. 

– Sista 25 i första och de in-
ledande 20 minuterna i andra 
spelade vi riktigt bra, men 
något hände när vi gjorde 
1-1. Vi blev nöjda och Åmål 
kunde ta över matchen, sum-
merade en besviken EFK-trä-
nare i Torben Christiansen.

Philip Palmaer gav gäs-
terna ledningen med kvarten 
spelad. Edet FK gjorde skäl 
för sin kvittering som kom i 
början av den andra halvle-
ken. Det första hemmamålet 
för säsongen ordnade Martin 
Erlandsson och 1-1.

Sedan tog det roliga slut 
och istället visade IFK Åmål 
den klass som gör laget till 
en av favoriterna till guldet. 

Notoriske målskytten David 
Johannesson skickade in 1-2 
och slutresultatet fastställde 
nyförvärvet från Mellerud, 
Valon Gashi.

– Åmål har ett riktigt bra 
lag och blir att räkna med i 
toppen, säger Torben Chris-
tiansen.

En annan Christiansen, 
med Tom i förnamn, stor-
spelade i hemmamålet och 
förtjänade överbetyg liksom 
mittbacken Tobias Gustaf-
son och Erik Wärmé.

– Att det är tre försvars-
spelare som rosas säger väl en 
del om insatsen, kommente-
rar Torben.

I nästa omgång väntar en 
tuff bortamatch mot Melle-

ruds IF, som tagit full pott 
och producerat åtta mål på 
två matcher.

– Det finns inga lätta 
matcher. Mellerud är ett bra 
lag, men samtidigt kan vi slå 
alla lag i den här serien. Nu 
gäller det för oss ledare att 
ingjuta mod i killarna. Jag 
vet att det finns en grym re-
vanschlusta.

– Vi måste våga löpa. Det 
spelar ingen roll hur bra 
kondition vi har om vi inte 
är trötta i omklädningsrum-
met efter matchen. Vi måste 
ta i och göra vårt yttersta så 
kommer resultaten, avslutar 
Torben Christiansen. 
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Storpublik såg Edet FK förlora

Martin Erlandsson svarade för Edet FK:s första mål på Ekar-
åsen den här säsongen. Tyvärr räckte det inte till poäng då 
gästande IFK Åmål vann med 3-1.           Foto: Allan Karlsson

FOTBOLL
Div 3 Nordvästra Götaland
Edet FK - IFK Åmål 1-3 (0-1)


