
VECKA 13         NUMMER 12|32 SPORT

SKEPPLANDA. Nya Edet 
FK håller på att formas 
under Christian ”Kittan” 
Hultbergs ledning.

Årsfärske EFK-träna-
ren hoppas att klubbens 
talangfulla ungdomar 
ska växa in i A-lagskos-
tymen under 2014.

– Vi har många duk-
tiga fotbollsspelare, 
men behöver höja vår 
lägstanivå i matcherna, 
säger Hultberg till lokal-
tidningen.

Edet FK, som trillade ur di-
vision 3 i fjol, tar ny sats i 
fyran under Christian Hult-
bergs ledning. Flera av la-
gets tongivande spelare har 
lämnat klubben. Istället för 
att satsa på spektakulära ny-
förvärv har Edet låtit plocka 
upp ungdomar från de egna 
leden.

– Vi har många yngre kil-
lar som har visat framfötterna 
under försäsongen. Det ska 
bli intressant att följa deras 
utveckling, säger ”Kittan”.

EFK drabbades nyligen 
av ett tungt avbräck då for-
warden Andreas ”Kärna” 
Ramm ådrog sig en knäska-
da och blir borta resten av 
säsongen.

– Tungt naturligtvis. En 
spelare av ”Kärnas” kaliber 
gör 15 mål i seriespelet. Nu 
får vi hoppas att någon annan 
kan kliva fram, säger Hult-
berg.

Rutinen i laget fördelas 
på mittfältsmotorn Martin 
Erlandsson, kantlöpan-
de Henrik Johansson och 
målvakten Emil Bengtsson, 
som äntligen får kliva fram i 
rampljuset och bli förstemål-
vakt.

– Vi har en bra startelva, 
men tål inte alltför många 
skador. Vi är nog lite bättre 
än vad vissa vill göra gällan-
de, säger Martin Erlandsson 
som med sitt alltid lika upp-
offrande arbete blir en viktig 
kugge i Christian Hultbergs 
lagbygge.

Vad blir då målsätt-
ningen för Edet FK i årets 
seriespel?

 Ungdomlig talang som förhoppningsvis ska ge Edet FK-supportrarna många trivsamma stunder 
 på Ekaråsen i år. Från vänster: Filip Kannerholt, Nerkez Berisa, Tim Dalek och Shakiw Majed. 

Nystart för ungdomligt Edet FK
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FOTBOLL I ALE

Lördag 29 mars kl 13.00
Älvevi

Älvängen – Lödöse/
Nygård

Måndag 31 mars kl 19.30
Älvevi

Älvängens IK – Göta BK

SKOGSDAG
i Kareby

FREDAG
28/3 Kl 11 - 15

Derome Skog tillsammans 

med D.Olssons Maskin AB

visar Logsets maskiner.

Visningen sker mellan Kungälv och Kode, 2 mil norr om 

Göteborg längs E6, i samarbete med Derome Skog AB.

Vägbeskrivning: Tag av från E6 vid avfart 88 Kode-motet, 

sväng vänster i Kode mot Kareby ca 6 km. Följ 

sedan skyltar. GPS-kordinater  N57`54.315 E11`56.317

Vi bjuder på lättare förtäring. Deltagare från fabriken 

i Finland finns på plats och svarar gärna på era frågor.

Välkomna!

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 8,5 liter/100 km. CO2-utsläpp 155–199 g/km. Alltrack fi nns med motoralternativen TSI 211 och TDI 177. Volkswagen 
Leasing fr 1 990 kr exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. *Förmånsvärde är beräknat exkl 
bränsle och redovisad netto per månad vid 50% marginalskatt. ** Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

– I första hand gäller det 
att hänga kvar, men det tror 
jag defi nitivt att vi ska klara 
av. Vi har gjort fl era bra in-
satser under försäsongen, sä-
ger Hultberg.   

Edet FK inleder seriespe-
let borta mot Alingsåslaget 
Gerdskens BK på långfreda-
gen. Innan dess väntar dock 
ytterligare ett par tränings-
matcher samt ett läger i Hol-
land.

JONAS ANDERSSON

GÖTA. Göta BK:s tränare, 
Marcus Tersing, har fått 
problem med tre veckor 
kvar till seriestarten.

Orsaken är en lång 
skadelista.

– Just nu är läget lite 
bekymmersamt, säger 
Tersing till lokaltidning-
en.

Torsdagen den 17 april spe-
lar Göta BK sin premiär i 
division 4 hemma mot Hol-
malunds IF. I dagsläget har 
Marcus Tersing ingen aning 
om hur startelvan kommer 
att se ut, det beror helt och 
hållet på hur skadeläget ut-
vecklar sig.

– På de tre senaste match-
erna har vi åkt på sex skador. 
Tungt naturligtvis, suckar 
Tersing.

Nyförvärvet från Edet 
FK, Marcus Olsson, drog 
på sig en båtbensskada i 
förlustmatchen mot Ahla-
fors IF i torsdags, för övrigt 
den enda träningskamp som 
Göta förlorat så här långt 
under försäsongen. Nyligen 
drabbades Rikard Vikings-

son av en hjärnskakning, 
Andreas Aronsson går med 
en befarad meniskskada, 
samt att båda mittbackarna 
Martin Sjöblom och Erik 
Leinonen ådragit sig brist-
ningar i baksida lår. Sedan 
tidigare fi nns även Andreas 
Lilja, Robert Andréasson 
och Joacim Lengrot på GB-
K:s skadelista.

– Jag hoppas i alla fall att 
ha tillbaka Marcus Olsson 
och Rikard Vikingsson gan-
ska snart och att Leinonen 
och Sjöblom ska vara redo 
igen när premiären stundar, 
säger Tersing.

Många tippar nykomling-
en Göta högt upp i tabellen 
och sällan, eller aldrig, har 
det varit ett sådant drag runt 
Ryrsjövallen som nu är fallet.

– Det fi nns ett enormt in-
tresse och det är roligt med 
den atmosfär som råder. 
Vi har inte satt upp något 
placeringsmässigt mål, det 
handlar istället om att ut-
veckla vårt spel och det tyck-
er jag att vi har gjort jämfört 
med förra året. Jag pratar 
mycket med killarna om att 
vi ska kunna skapa chanser 

på vår egen skicklighet, inte 
bara vänta på motståndarnas 
misstag, säger Marcus Ter-
sing.

Vilka spelare har impo-
nerat mest under försä-
songen?

– Det är många spela-
re som har tagit rejäla kliv. 

Göta BK:s tränare Marcus Tersing med en kvartett nya spelare 
som lär höra tala om sig i årets seriespel. Från vänster Thomas 
Schwarzlmüller, Stefan Abrahamsson, Joakim Berg och Marcus 
Olsson. Premiären i division 4 spelar Göta hemma mot Holma-
lunds IF torsdagen den 17 april.

Skadeläge som oroar

Thomas Schwarzlmüller 
har varit riktigt bra liksom 
Chris Norberg, en av våra 
unga killar. Framåt har Jo-
han Lilja och Niclas Graff 
öst in mål. En bidragande 
orsak till det är att vi fått in 
en bra djupledsspelare i Mar-
cus Olsson.

Vilka blir topplag i 
serien?

– Borås AIK tror jag är 
riktigt bra och sedan förvän-
tar man sig att Alingsåslagen, 
Gerdsken och Holmalund, 
ska vara med där uppe. Vi får 
således en bra värdemätare 
på var vi står när vi möter 
”Holmen” i premiären, av-
slutar Marcus Tersing.

JONAS ANDERSSON
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