
VECKA 04         NUMMER 03|26

LILLA EDET. 2013 blev 
ett mardrömsår för Edet 
FK som drabbades av 
spelarflykt och som en 
följd av det degradering 
till division 4.

Nu tar man dock nya 
tag på Ekaråsen med 
årsfärske tränaren 
Christian Hultberg vid 
rodret.

– Det gäller att få 
tillbaka glädjen igen, att 
killarna tycker det är 
roligt med fotboll, säger 
”Kittan” till Alekuriren.

Christian ”Kittan” Hultberg 
hade en framgångsrik karriär 
som mittback med ett antal 
säsonger i Ljungskile SK och 
senare även FC Trollhättan. 
Efter spelarkarriären har det 
blivit tränaruppdrag i Åsebro 
IF, IK Gauthiod, Väners-
borgs IF och Trollhättans 
BoIS. I höstas ringde Edet 
FK och förhörde sig om hans 
tjänster.

– Det kändes inspirerande 
och därför tackade jag ja. Jag 
tror det är bra att det kom-
mer in en tränare utifrån 
med lite nya, friska ögon.

Fjolåret blev inte alls 
vad Edet FK hade hoppats 
på. När viktiga kuggar som 
Niclas Graff, Anton Gran-

qvist, Rikard Vikingsson 
samt bröderna Jonathan och 
Tobias Gustafson lämnade 
klubben blev det en över-
mäktig uppgift att försöka 
rädda nytt kontrakt i division 
3 Nv Götaland. Till råga på 
allt elände bestämde sig ock-
så försvarsklippan Joakim 
Berg och anfallaren Mar-
cus Olsson att lämna för 
spel hos grannklubben och 
numera seriekonkurrenten 
Göta BK inför den här sä-
songen.

– Kännbara förluster na-
turligtvis, men samtidigt kan 
det föra någonting gott med 
sig. Det känns som att vi är 
tillbaka på ruta ett. Nu gäl-
ler det att i lugn och ro byg-
ga för framtiden. Det finns 
inga krav från styrelsens sida 
om att vi omedelbart ska ta 
oss tillbaka till trean, säger 
Christian Hultberg.

– Truppen som jag har till 
mitt förfogande är stor om än 
något ungdomlig. Rutinen 
står spelare som Andreas 
Ramm, Henrik Johansson 
och Henrik Nurmisto för. 
Träningsviljan är det sanner-
ligen inget fel på och det är 
en bra känsla i gruppen.

Vilken kvalitet håller 
årets upplaga av Edet FK?

– Det är för tidigt att säga. 
Först och främst gäller det 

att jobba upp den fysiska bi-
ten och att få försvarsspelet 
att synka. Av det lilla jag har 
sett så spelar man med för 
små marginaler, det måste 
vi få bort. Min bedömning 
är annars att vi ska kunna få 
ihop en bra startelva, som 
gör att vi ska kunna vara med 
på den övre halvan.

Favoriter till seriese-
gern?

– Jag tror att de båda 
Alingsåslagen, Holmalunds 
IF och Gerdskens BK, kom-
mer att vara med där uppe 
liksom Göta BK.

Att konstgräsprojektet 
på Strömsvallen försenades 
innebar ett stort bakslag. 
Istället för att kunna träna 
på hemmaplan får Edet FK 
kuska runt till närbelägna 
kommuner för att få vettiga 
träningsförhållanden.

– Inte idealiskt, men det 
är bara att gilla läget. Nu 
ser vi fram emot att trä-
ningsmatcherna ska komma 
igång och innan påsk är det 
inplanerat ett träningsläger i 
Holland.

Fler spelare på väg in?
– Ja, det finns några namn 

som vi jobbar på, avslutar 
Christian Hultberg.

JONAS ANDERSSON

”Gäller att hitta glädjen igen”
Christian Hultberg, ny EFK-tränare:

Christian Hultberg är ny tränare för Edet FK:s herrseniorer, som i år spelare i division 4.
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Dacia Sandero
från 78 900 kr.
(789 kr/mån)*

Dacia Logan MCV
från 87 900 kr.
(879 kr/mån)*

Dacia Lodgy
från 94 900 kr.
(949 kr/mån)*

Vi på Stendahls Bil välkomnar 
Dacia i vårt sortiment

Nya Dacia Duster: bensin från 99.900 kr, diesel från 134.900 kr (1.6 16v bensin, 1.5 dCi diesel). Dacia Sandero: 
bensin från 78.900 kr, diesel från 104.900 kr (1.2 16V bensin, 1.5 90 hk diesel). Dacia Logan MCV: bensin från 87.900 
kr, diesel från 113.900 kr (1.2 16V bensin, 1.5 dCi diesel). Dacia Lodgy: bensin från 94.900 kr, diesel från 131.900 kr 
(1.6 85 hk bensin, 1.5 90 hk diesel). Alla priser är inkl. moms. Bränsleförbrukning vid blandad körning: Duster 0,48–0,80 
l/mil, Sandero 0,38–0,58 l/mil, Logan MCV 0,38–0,58 l/mil, Lodgy 0,42–0,71 l/mil. CO2-utsläpp: Duster 127–185 g/km, 
Sandero 99–135 g/km, Logan MCV 99–135 g/km, Lodgy 109-165 g/km. * Månadskostnaden baseras på fi nansiering 
med Renault Billån. Ränta 5,60%, eff . ränta 5,75%,  84 mån, 31% kontant. Rörlig ränta, STIBOR 90 dagar. Inga avgifter. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Dacia reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.
**Gäller vid provkörning av valfri Dacia under perioden 20-26 januari. Värde 3000 kr. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
Läs mer om tävlingsreglerna på dacia.se

Nya Dacia Duster från 99 900 kr. www.dacia.se

Under den nya smäckra designen döljer sig en riktig arbetshäst. Dacia Duster 
är robust, dragstark och rymlig och ser till att du tar dig fram överallt i vinter. 
Välkommen in på en provkörning av nya Duster eller någon annan av våra 
nästan löjligt prisvärda modeller.

(999 kr/mån)*

VÄLKOMMEN 

TILL ÖPPET HUS 

25 JAN-26 JAN.

Provkör och tävla 

om ett äventyr!**

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-360 330 www.stendahlsbil.se

2 ÅRS 
FRI SERVICE 

(Max 2000mil/år)
Erbjudandet gäller 

under perioden
24/1 - 9/2


