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LILLA EDET. Först seger 
i Mellandagscupen och 
därefter vinst i Tret-
tondagscupen.

Det är uppåt värre på 
Ekaråsen.

– Killarna kör som 
aldrig tidigare och vi 
upplever en väldigt 
positiv stämning i 
omklädningsrummet, 
förklarar Edet FK:s 
tränare Torben Christi-
ansen.

Inledningen på november 
blev rena mardrömmen för 
Edet FK. När transferfönst-
ret öppnade för-
svann spe-
lare på 
l ö p a n d e 
b a n d , 
b l a n d 
annat brö-
derna 

Tobias och Jonathan Gus-
tafsson till seriekonkurren-
ten Skoftebyns IF som också 
lyckades knyta till sig Victor 
Lundin. Till grannklubben 
Göta BK gick en kvartett 
spelare där förlusterna av 
Richard Vikingsson och 
Anton Granqvist var de 
mest kännbara.

– Då var det tungt, erkän-
ner Christiansen.

Mot slutet av året vände 
dock vindarna och Edet FK 
lyckades fylla på spelarkvo-
ten. Strax före jul tecknades 
övergångsavtal med Aras Ali 
och Emil Johansson från 
Trollhättans FK.

– Aras kan användas cen-
tralt i alla lagdelar. Han har 
stora kvaliteter, säger Torben 
Christiansen.

– Emil är en liten kvick 
spelare som passar bäst som 

yttermittfältare alter-
nativt forward.

Att optimis-
men har återvänt 
till Ekaråsen 
beror inte bara 
på att trup-
pen har för-
stärkts. Edet 
FK svarade för 
två fenome-
nala insatser 
under jul- och 
nyårshe lgen 
när man först 
lyckades vinna 
Mellandags-
cupen i Älv-
högsborg och 

av bara farten tog EFK även 
hem Trettondagscupen.

– Jag är så imponerad 
av killarna, på sättet man 
genomförde de här båda tur-
neringarna. Jag saknar ord. 
Vilken mentalitet, beröm-
mer Christiansen.

Nu har inomhusspel bytts 
mot träning på konstgräs. 
Fyra pass i veckan är beor-
drat till dess att tränings-
matchandet inleds i början av 
februari.

– Lördagen den 9 februari 
spelar vi vår första match, 
borta mot Ytterby IS. Sedan 
rullar det på med match i 
stort varje helg. Vecka tolv 
åker vi på träningsläger till 
Danmark, avslöjar EFK-
tränaren.

Är truppen spikad eller kan 
det bli tal om fler nyförvärv?

– Klubben för samtal med 
ytterligare en handfull spe-
lare, däribland finns ett par 
killar med ett förflutet högre 
upp i seriesystemet. Vi får 
se vad diskussionerna leder 
fram till.

När stundar seriepre-
miär?

– Vi börjar borta mot 
Mellerud lördagen den 13 
april och hemmapremiär blir 
det efterföljande fredag mot 
Gunnilse. Det blir en sten-
tuff, men samtidigt intres-
sant inledning på seriespelet, 
avslutar Torben Christian-
sen.

– Positiv stämning på Ekaråsen

Dubbla cupsegrar har 
stärkt självförtroendet
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ÄLVÄNGEN. Fotbolls-
matcher på löpande 
band, från fredag 
eftermiddag till söndag 
kväll.

48 lag, fördelade 
på sex olika klasser, 
medverkade i ÄIK Cup 
2013.

– En sportslig full-
träff, summerar täv-
lingsledare Kjell Skån-
berg.

När Älvängens IK arrang-
erade sin populära inom-
husturnering i fotboll den 
gångna helgen var det idel 
glada miner hos deltagarna. 
Givetvis kände vissa spelare 
och ledare en besvikelse när 
gulddrömmar krossades, 
men i det stora hela var det 
väldigt positiva tongångar.

– Vi är oerhört nöjda med 
helgen. Vi slapp tråkigheter 
i form av skador och hårda 
ord. Alla inblandade gjorde 
sitt yttersta för att skapa en 
trivsam stämning i kultur-
huset, berömmer Kjell Skån-
berg.

Inbjudna till turneringen 
var killar och tjejer födda 
2001, -02 och -03. Älvängen 
hade två lag med i respektive 
åldersklass vilket medförde 
att sex lag kom utifrån.

– Det är ett väldigt drag i 
vår ungdomssektion för till-

fället. Vi har stora kullar och 
flitiga spelare, avslöjar Kjell 
Skånberg.

Arrangörs fören ingen 
var framme i tre finaler och 
lyckades inkassera två guld. 
Noterbart är att fyra finaler 
avgjordes i sudden death. I 
P03 fick till och med straffar 
tillämpas för att skilja lagen 
åt och där drog Vallens IF det 
längsta strået mot ÄIK.

Här följer samtliga final-
resultat: P01: Lerums IS-

Solväder FC 2-0. F01: 
Älvängens IK-Mölnlycke 
IF 2-1 (efter sudden). P02: 
Älvängens IK-Tölö IF 1-0 
(efter sudden). F02: Skepp-
landa BTK-Lekstorps IF 1-0 
(efter sudden). P03: Vallens 
IF-Älvängens IK 1-0 (efter 
straffar). F03: Sävedalens IF 
1-Sävedalens IF 2 2-3 (efter 
straffar). 

FRÖLUNDA. Ale HF 
hängde med bra i första 
halvlek.

Efter paus ryckte 
Västra Frölunda åt sig 
en tremålsledning.

– De var för starka, vi 
orkade aldrig gå ikapp, 
sa tränare Kim Wahl-
gren.

Ale HF knep en pinne av 
Västra Frölunda när lagen 
möttes i höstas och efter förra 
helgens felfria insats mot 
HK Hök så fanns det en viss 
förhoppning. Inledningsvis 
såg det också mycket bra ut. 
Niclas Bernhardtz styrde 
spelet bra och samarbetet 
mellan linjen och spelarna på 

nio meter fungerade.
– Kanske var det orken 

som tröt i slutet. I paus ledde 
Frölunda ändå med ett mål 
trots att vi var i ledningen 
nästan hela första halvlek. 
Det kändes 
lite konstigt, 
medgav Kim 
Wahlgren.

Det blev 
sedan ännu tyngre när lin-
jespringaren Anton Thun-
berg visades av banan efter 
sin tredje utvisningen, den 
sista för protest mot domslut.

– Han blåste sönder 
matchen, ansåg både huvud-
personen själv och aleträna-
ren.

Gästerna i Frölunda kul-

turhus fick tre utvisningar 
på rad och uppförsbacken 
blev allt för tung. Hemma-
laget lyckades aldrig döda 
matchen helt, men någon 
större dramatik bjöds det 

inte heller på.
– Nej, vi kan 

inte påstå att vi 
var direkt nära 
att rubba dem 

idag, men jag tycker ändå 
att det var en okej match. 
Vi har så mycket talang i 
det här laget, fast vi får inte 
ut det vilket är frustrerande, 
summerade Kim Wahlgren 
som gav plusbetyg till Carl-
Fredrik Brunström och 
Niclas Bernhardtz.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Hård kamp om bollen i P11-mötet mellan Nol/Ahlafors och 
Tölö.

– ÄIK Cup en sportslig fullträff

Lyckad fotbollshelg i kulturhusetLyckad fotbollshelg i kulturhuset

Tung bortaförlust för Ale HF

Mathias Johansson som stukade foten senast var redan tillbaka och svarade för fyra mål i Mathias Johansson som stukade foten senast var redan tillbaka och svarade för fyra mål i 
förlustmatchen mot Frölunda.förlustmatchen mot Frölunda.

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Västra Frölunda – Ale HF 26-23 (13-12)
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HALMSTAD. Resan till 
Halmstad är lång.

Hemfärden var garan-
terat ännu värre.

Drotts handbolls-
damer läxade upp 
Nödinge SK med klara 
siffror.

Det blev ingen triumffärd till 
Halmstad. Klassiska Drott 
var även i returmötet numret 
för stort för Nödinge SK.

– Ja, ibland får man 
erkänna att motståndaren 
är bättre. Vi hade svårt både 
framåt och bakåt. De har ett 
antal spelare som är riktigt 

vassa och vi orkade inte stå 
emot. Sen gör vi väl ingen 
toppenmatch, det är ingen 
som överpresterar, säger 
NSK-tränaren Mats Olofs-
son i en kom-
mentar.

T r o t s 
n e d e r l a g e t 
med nio bollar 
är Nödinge 
fortfarande det lag som har 
släppt in minst antal mål. 
Snittet på 17 mål per match 
borde ha gett bättre utdel-
ning i tabellen.

– Tyvärr så gör vi inte så 
många offensivt, men visst 

har försvarsspelet sett bra 
ut i år. Det är anfall vi måste 
träna, inget snack om den 
saken, menar Mats Olofsson.

Ett eventuellt sargat själv-
f ö r t r o e n d e 
kan repareras 
o m g å e n d e 
på söndag då 
tabelljumbon 
Torslanda HK 

kommer på besök. I lörda-
gens bortamatch saknades 
både Johanna Bengtsson 
och Jessica Edler. Båda ska 
förhoppningsvis vara tillbaka 
i spel mot THK.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Platt fall för NSK:s damer

Caroline Karlsson var främsta spelare hos NSK som förlorade den svåra bortamatchen mot Caroline Karlsson var främsta spelare hos NSK som förlorade den svåra bortamatchen mot 
HK Drott.    Arkivbild.HK Drott.    Arkivbild.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Drott – Nödinge SK 29-20


