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GÖTEBORG. Cerry 
Holmgren har upplevt 
mycket inom idrotten.

Det har blivit EM, VM 
och ett par OS-turne-
ringar med det svenska 
handbollslandslaget.

Nu är han tillbaka på 
elitnivå, med Redbergs-
lids IK, för att kampera 
tillsammans med sonen 
Ola.

För två veckor sedan startade 
handbollens elitserie. RIK 
tog emot Aranäs inför drygt 
1 000 personer i Lisebergs-
hallen. På hemmalagets bänk 
återfanns en gammal bekant 
i Cerry Holmgren från Älv-
ängen.

– Jag har varit borta från 
idrotten ett tag, men när 
det här erbjudandet dök upp 
kunde jag inte tacka nej. Jag 
hade ett sug att komma till-
baka till eliten igen och när 
det gavs utrymme att göra 
det tillsammans med min 
son så kändes det extra roligt, 
förklarar Cerry Holmgren.

Sonen Ola Holmgren 
har under de senaste åren 
fungerat som assisterande 
tränare till Lars-Gunnar 
Hermansson för Ahlafors 
IF:s fotbollsherrar i division 
3. Faktum är att Ola är mitt 
inne i slutspurten med AIF 
och får således kombinera sin 
tränartjänst med sin nya roll 
som lagledare/materialför-
valtare i RIK.

– Det går bra även om det 

är fullt upp hela tiden. När 
matcherna kolliderar så är 
det fotboll som gäller för mig 
och handboll för farsan, för-
klarar Ola.

Cerry Holmgren och 
RIK:s tränare Magnus Wis-
lander kamperade många år 
tillsammans med det svenska 
landslaget. Nu återförenas 
de vilket var en förutsättning 
för att Cerry skulle återvända 
till handbollens finrum.

– Magnus är en under-
bar människa och en duktig 
ledare. Det blir ett unikt 
tillfälle att successivt kunna 
slussa in Ola i den här miljön. 
Elitidrott är något speci-
ellt. Det är svårt att beskriva 
utan behöver upplevas, säger 
Cerry till lokaltidningen.

Premiärmatchen i Lise-
bergshallen slutade med 
hemmaseger, 28-22. RIK:s 
ledare och spelare kunde 
andas ut. Matchen i sig nådde 
inga högre höjder, men 
huvudsaken var att det blev 
två poäng.

– En typisk premiärmatch. 
Det är inte lätt att gå ut och 
vinna på beställning. Nu blev 
det i alla fall seger och det 
känns skönt, förklarade Ola 
som bevittnade drabbningen 
från spelaringången.

Den här gången satt pappa 
Cerry på lagledarbänken och 
servade killarna med vatten, 
handdukar och så vidare. 
Dessutom gjorde han sitt 
yttersta för att peppa gub-
barna under spelets gång.

– Så är det. Man lever sig 
in i spelet och en premiär är 
alltid en premiär. Det vet alla 
som har sysslat med idrott. 
Pulsen åker upp även på en 
gamma rutinerad gubbe som 
mig, skrattar Cerry.

Att döma av Olas kropps-
språk var även han ordentligt 
nervös innan den befriande 
slutsignalen ljöd.

– Det är jobbigt att stå vid 
sidan om, samma sak är det 
i fotbollen. Drömmen vore 
att avsluta på ett snyggt sätt 
med Ahlafors IF och samti-
digt inleda säsongen på bästa 
tänkbara sätt med RIK.
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– Cerry och Ola Holmgren 
tillsammans i RIK
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Tillbaka på elitnivå. Alebon Cerry Holmgren är ny lagledare 
för handbollslaget RIK.

Går i pappas fotspår. Ola 
Holmgren brås på pappa 
Cerry och har redan i unga 
år anammat ledarrollen. Nu 
kamperar far och son till-
sammans i Redbergslid.

USPASTORP. Årets 
höjdpunkt i Uspastorp 
står för dörren.

Nästa lördag är det 
åter dags för Stubb-
race.

33 ekipage kommer 
till start, 26 i öppna 
klassen och 7 i dam-
klassen.

Stubbracet i Uspastorp har 
utvecklat sig till en sans-
lös folkfest. I fjol lockade 
arrangemanget omkring 1 
200 åskådare.

– Vi har märkt av en liten 
publikökning för varje år 
vilket naturligtvis är jätte-
roligt. Vem vet, det kanske 
blir 1 500 besökare den här 
gången, säger tävlingsledare 
Erik Karlsson.

Den förväntade publik-
tillströmningen innebär att 

arrangören vädjar om samåk-
ning i den mån det är möjligt. 
Parkeringsmöjligheterna i 
området är begränsade.

I år sker en förändring i 
tävlingsupplägget. Det ska 
gå att kvalificera sig direkt till 
finalen via en bra tid i kval-
omgången. En andra chans 
ges i det efterföljande upp-
samlingsheatet.

I pausen kommer ett gäng 
från Stenungsund att visa 
upp sina färdigheter på trim-
made åkgräsklippare. Ale El 
är på plats med sin bandvagn 
och vidare ska Göta Älvda-
lens Motorhistoriska Fören-
ing finnas representerade.

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

Uspastorp laddar för traktorfest
Lördagen den 6 oktober arrangeras årets Stubbrace i Uspas-
torp.                                                   Arkivbild: Allan Karlsson

LEDET. Ale Baskets da-
mer tar i år klivet upp i 
division två.

Lördagens premiär-
förlust gör inte äventy-
ret sämre.

– Nej, vi har en bra 
trupp och kommer att 
vinna mer än vi förlorar 
fast vi måste minimera 
misstagen och spela 
ihop laget, säger års-
färske tränaren Mergim 
Krasniqi.

Varberg var minst ett nummer 
bättre än Ale Basket. Stundtals 
bjöd gästerna på propagan-
dabasket med smarta rörelser 
och perfekt prickskytte.

– Det är ett 
gäng tjejer som 
har spelat ihop 
ganska länge. Jag 
har sett dem tidi-
gare och visste att de var bra. 
Det blev ju inte lättare när vi 
gav bort bollen så ofta. Å andra 
sidan har vi inte hunnit spela 

en enda träningsmatch inför 
säsongen och därför såg vi 
ringrostiga ut, säger Mergim 
Krasniqi som har 32 års erfa-
renhet av sporten både som 

tränare och spe-
lare.

I år blir målet 
att förtydliga 
enkelheten, att 

spela med en tanke och göra 
så få misstag som möjligt. Ale 
Basket blir Mergims första 
uppdrag som damlagstränare.

Rent sportsligt är det ingen 
större skillnad. Reglerna är 
desamma liksom min basket-
filosofi. Idag saknade jag en 
ledare på plan. Någon måste 
kliva fram när vi kommer i 
underläge. Det finns mycket 
talang och truppen är bred 
i Ale. Jag ser verkligen fram 
mot säsongen, säger Mergim 
som också kommer att träna 
klubbens herrlag.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Premiärförlust för Ale Baskets damer

Hade full kontroll på bollen. Ale Basket stressades och 
gjorde många enkla misstag. Varberg höll gärna i bollen och 
spelade sig fram till smarta lägen.

BASKET
Division 2 damer
Ale Basket – Varberg 53-88
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