
NÖDINGE. Magnus 
Wislander, 50, röstades 
fram till millenniets bäs-
te handbollsspelare.

Numera spelar den 
forne världsspelaren 
med slocknade stjärnor 
i division fyra.

Där bjuder han fortfa-
rande på handbollsgo-
dis, men oslagbara Ale 
HF gick inte att rå på.

OLDRIK är mesta mästar-
klubben Redbergslids IK:s 
C-lag och har en trupp fylld 
av meriterade spelare. De 
flesta har under karriärens 
glansdagar spelat elitserie-
handboll och en av dem har 
spelat på den yttersta världs-
nivån. Magnus ”Slangen” 
Wislander behöver egentli-
gen ingen närmare beskriv-
ning. När millenniets störste 
skulle utses för snart 15 år 
sedan enades handbollex-
pertisen om Sveriges forne 
landslagsankare. Han ingår 
idag i Redbergslids tränar-
stab, men kan inte låta bli 
att spela lite själv – fast nu-
mera på en helt annan nivå. 
I onsdags gästades Ale Kul-
turrum av OLDRIK som 
för alla handbollssupportrar 

uppfattas som ett cirkus-
sällskap. Tillsammans har 
de driver med SM-guld och 
ansiktena är bekanta, fysiken 
däremot känner ingen igen. 
Det är numera gå-handboll 
som gäller och mot ett ungt 
satsande Ale HF räckte inte 
cirkuskonsterna till poäng.

– När domaren väl blåser 
igång matchen är det fortfa-
rande lika kul och självklart 
vill man vinna, men det går 
lite för fort och all kropps-
kontakt gör dessutom väl-
digt ont nuförtiden, säger 
Wislander när han pustar ut 
efter förlusten.

Målmässigt jämn
Slangen själv kunde vara 
nöjd med sin insats. Tio mål 
och ett stort antal fina fram-
spelningar till Karlo Pulic, 
tränarkollegan i RIK, gjorde 
den forne världsstjärnan till 
planens främste. Imponera-
de gjorde också målvakten 
Bengt Westphal, även om 
han överglänstes i andra 
halvlek av Ale HF:s Hampus 
Eskilsson.

– Vi hänger med bra, men 
det finns ett par lag i årets se-
rie som är lite för snabba. Ef-
tersom vi aldrig tränar är det 
inte mer än rätt att de som 
satsar också vinner, vilket de 
ofta gör även om vi ger dem 
en match, säger Westphal.

Matchen var målmässigt 
jämn och lagen följdes länge 
åt. I paus skiljde bara ett mål.

– Det är ett fantastiskt be-
gåvat lag vi möter och jag var 
rädd för att vi skulle sjunka 
ner i deras tempo, men vi 
lyckades till och från att få 
upp farten, vilket räddade 
oss. Vår insats är inget att 
skriva hem om. Flera spela-
re underpresterade idag och 
vi hämmades av att Urban 
Tallheden som varit suve-
rän både framåt och bakåt 
på linjen saknades. Michael 
Strigelius försökte, men det 
är inte lätt mot så rutinerat 
motstånd, särskilt inte om 

man är ovan på positionen, 
summerar Aletränaren Jan-
ne Franzén sina intryck.

Efter paus lyckades Ale 
HF skaffa sig ett litet ryck 
tack vare några magiska 
målvaktsparader som gene-
rerade ett antal målgivande 
kontringar.

– Det är så du måste 
knäcka dem. De är svåra att 
spela sig förbi, men med ett 
rappt kontringsspel är de 
trots allt mycket sårbara. Lö-
per vi, vinner vi, så enkelt är 
det faktiskt, menar Franzén.

Matchen blev försenad, 
då domare saknades. Tobias 
Larsson, Ale HF:s mång-

– Wislanders OLDRIK 
fick ge sig mot Ale HF

MAGNUS WISLANDER

Ålder: 50

Klubbar som spelare: 
Redbergslids IK, THW Kiel 

(1990-2002), Redbergslids 

IK 2002-2005.

Landskamper: 384.

Meriter: Tre OS-silver (1992, 

1996, 2000), två VM-guld 

(1990, 1999), två VM-silver 

(1997, 2001), två VM-brons 

(1993, 1995), fyra EM-guld 

(1994, 1998, 2000, 2002), 

fem SM-guld med Redberg-

slid.

Idag: Ingår i RIK:s tränar-

stab.

Den störste 

Den gamle kan än! Magnus 
Wislander visade god klass 
och gjorde tio mål när Ale HF 
tog emot OLDRIK.

Lördagen den 27 december avgörs Alecupen i inomhusfotboll i Ale Kulturrum. På bilden ses en duell mellan 
Nol IK:s Bojan Illic som avgjorde fjolårets final med sina två mål mot Christian Rönkkös Skepplanda BTK.

VECKA 52         NUMMER 48|22 SPORT

VS LIDKÖPING

VILDKATTERNA VS KAREBY

SURTE BK VS OTTERBÄCKEN

ALE ARENA 
MÅNDAG 29/12

KL 19.00

FREDAG 26/12 KL 13.15

TISDAG 6/1 KL 14.00

DIV 1

ALLSVENSK BANDY

SURTE BK

ALLSVENSK 
BANDY

Matchvärd:

BOHUS. Surte BK hade 
greppet om BolticGöta.

Det slutade ändå med 
förlust i Ale Arena.

Nu väntar ett spän-
nande dubbelmöte med 
Lidköping och nu är po-
äng inte bara en brist-
vara, utan något väldigt 
nödvändigt.

Surte BK vs BolticGöta 
är ett klassist bandymöte. 
Hemmalaget kunde gå till 
halvtidsvila med 1-0 efter 
mål av Olle Hultqvist, men 
under loppet av fyra minu-
ter i inledningen av andra 
halvlek kopplade gästerna 
greppet. Tavlan visade plöts-
ligt 1-3. Hemmalaget tog ti-
me-out och repliken lät inte 
vänta på sig. 2-3 pangade 
ånyo Olle Hultqvist in och 
kvitteringen satte Mattias 
Timan efter en snygg hörn-

variant. Surte hade 
vind i seglet, men 
den skulle bedarra. 
– Jag vet faktiskt 
inte vad som är fel, 
men något är det 
ju. Här får vi en jät-
techans att komma 
in i matchen och 
istället så släpper vi 
initiativet. Förlus-
ten beror helt på oss 
själva. De lyckades 
ta tillvara på våra 
misstag och det är 
bara att gratulera, 
säger Surtetränaren, Johnny 
Samuelsson besviket. 

BolticGöta tog ett snabbt 
frislag och Ted Wiklund 
satte 3-4. Strax därefter kom 
även 3-5. Magnus Karlsson 
reducerade till 4-5 på straff, 
men gästerna kunde reda ut 
den anstormning som följde 
och resa hem till Karlstad 
med samtliga poäng.

För Surtes del väntar nu 
Lidköping i ett spännande 
dubbelmöte. Det börjar bor-

ta på Annandag jul och retu-
ren går måndag 29 januari i 
Ale Arena.

– Vi kör ett pass till innan 
jul, sen tar vi ledigt och kom-
mer förhoppningsvis tillbaka 
med laddade batterier. Det 
finns egentligen så mycket 
kunskap, men nu måste vi få 
fram det. Vi får snacka ihop 
oss ordentligt och försöka 
lösa upp knutarna. Det är nåt 
som inte stämmer.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Robin Wang och Surte BK åkte på en smärtsam förlust hemma mot BolticGöta.

BolticGöta fick Surte på fall
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Allsvenskan södra
Surte BK – BolticGöta 4-5 (1-0)

BANDY

Div 4 Göteborg västra
Ale HF – OLDRIK 27-24

HANDBOLL

Jublet som kom av sig. Johan Janebrink 
och Jens Samuelsson kände vittring när 
laget kvitterade till 3-3, men BolticGöta 
var det för dagen starkaste laget.


