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Ale Torg

 

F04 KL 15.00
NÖDINGE SK vs Mölndal

P03 KL 15.50
NÖDINGE SK vs Kungälvs HK

F02 KL 16.40
NÖDINGE SK vs Backa IK

HELGENS
MATCHER
ALE KULTURRUM

SÖNDAG 18 JAN

ALAFORS. Han satt på 
bänken i allsvenskan, 
men fick nöja sig med 
spel i Superettan.

Kalle Hamfeldt som 
de senaste åren repre-
senterat Nödinge SK i 
division sex gör nu en 
sista satsning.

I lördags presenterade 
Ahlafors IF sin dröm-
värvning.

– Spelare med Kalles attityd 
och inställning är något alla 
lag både behöver och mår 
väldigt bra av. För vår unga 
trupp blir hans erfarenhet 
guld värd, säger årsfärske 
AIF-tränaren Michel Bern-
dtsson-Gonzales.

Det är en positiv stämning 
i klubbhuset på Sjövallen. 
Lukten av svett är inget som 
stör. Tvärtom. Säsongen har 
precis sparkat igång och ef-
tersom snön låg tung över 
konstgräset fick det bli ett 
fyspass inomhus. Strax inn-
an hade lagledningen bjudit 
in lokaltidningen med an-
ledning av Kalle Hamfeldts 
övergång till Ahlafors IF. 
Det är en meriterad boll-
trollare som har fört en 
anonym tillvaro i sexan. Det 
var annorlunda i början på 
2000-talet, då lagkompisarna 
hette Hasse Blomqvist och 
George Mourad i Västra 
Frölunda. Det var stenhård 
konkurrens och Kalle lånad-
es ut till Askim i division två, 
där han bland annat stötte på 
Michel Berndtsson-Gonza-
les i FC Trollhättan.

– Vi är ju samma årgång så 
vi har mött varandra i olika 
sammanhang. Det ska bli kul, 
men självklart var jag tvung-
en att fundera lite när frågan 
kom. Det är en viss skillnad 
mellan division sex och tre, 
säger Kalle som dock redan 
har övertygat lagledningen 

Kalle Hamfeldt gör en nysatsning i Ahl
digare spelat både i Superettan och div

KALLE HAMFELDT

Ålder: 33

Bor: Nol

Yrke: Jobbar på Volvo

Moderklubb: Gais

A-lagsklubbar: Västra 

Frölunda, Askim, IK Tord, 

Tenhult, Järna SK, Ösets BK, 

Nödinge SK.

Favoritlag: Barcelona

Michel om Kalle: ”En boll-

trygg tekniker med bra blick 

för spelet som har förmågan 

att variera tempot”.

Kalle nysatsar
om att hans kvalitet fortfa-
rande håller hög klass.

– Han var bäst på plan i en 
träningsmatch mot Ytterby i 
november och får han en för-
säsong med bra fys blir det 
inga bekymmer, intygar Jo-
nathan Lindström som har 
varit drivande i processen att 
få Hamfeldt som lagkompis. 

Trots att raden av klubbar 
är lång har karriären också 
inneburit ett långt uppehåll. 
Under sex år var han istället 
pokerproffs på heltid, men 
att försörja sig på spel har en 
baksida.

– Dels blir det väldigt 
många timmar och osäker-

heten kring din ”lön” blir 
jobbig mentalt. Jag tröttnade 
helt enkelt och slutade för 
att kunna erbjuda min familj 
ett tryggare liv, berättar Kal-
le som också nämner att det 
finns en viss skillnad mellan 
att spela poker och fotboll.

– Jag gick upp nära 20 kilo 
och mådde skit. Att ta upp 

fotbollen blev räddningen. 
Den gångna säsongen 

ledde han Nödinge SK i di-
vision sex, men drabbades 
själv av en hälskada och en 
krånglande handled. Delar 
av fotbollsåret blev vid sidan 
av planen.

– Får jag välja så trivs jag 
ju bättre på plan i mittens 
rike och det ska bli kul att få 
träna i en seriös satsning med 
motiverade killar, säger Kalle 
Hamfeldt och konstaterar att 
Sjövallen måste tillhöra Sve-
riges vackraste arenor.

Nu är det dessutom hans 
nya hemmaplan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Får jag välja 
så trivs jag ju 
bättre på plan i 
mittens rike och 

det ska bli kul att få trä-
na i en seriös satsning 
med motiverade killar
KALLE HAMFELDT

BOHUS. Lasse Karlsson 
gör comeback i Surte 
BK.

Den forne skyttekung-
en och fansens stora 
favorit ska ses som en 
tillfällig lösning på Surte 
BK:s anfallskris.

–  Det känns självfallet 
väldigt skönt att Lasse 
lovat hjälpa oss i den 
prekära situation, säger 
tränare Jonny Samuels-
son ödmjukt.

Beskedet om målspru-
tar-Karlssons återkomst är 
oerhört efterlängtat. Lasse 
som lämnade Surte i sam-
band med den ekonomiska 
turbulensen säsongen 2010-
2011 har de senaste åren spe-
lat för Gripen-Trollhättan. I 
år har han inte spelat alls.

– Det innebär naturligtvis 
att han behöver en tid för 

att hitta rätt tajming, men 
grundfysiken har han och 
med Lasses unika egenska-
per blir han en stor tillgång 
direkt. Bara att han ansluter 
till truppen kommer att ge 
våra killar extra självförtro-
ende, menar Jonny Samu-
elsson.

Eftersom Lasse Karlsson 
bestämde sig för att inte spe-
la bandy för Gripen i år har 
Surte BK med jämna mellan-
rum förhört sig om den vasse 
målskyttens intresse.

– Vi vore idioter om vi inte 
höll kontakt med honom. Jag 
har pratat med Lasse under 
säsongen och nu när skade-
listan bara har blivit längre 
intensifierades kontakten. 
Lasse har kört lite med Vild-
katterna och kommer att 
träna med A-laget i veckan. 
Inget är bestämt, men vi 
har skrivit över honom till 
oss. Lasse är spelklar från 
14 januari, meddelar Jonny 

Samuelsson.
I lördags skadades även 

Robin Wang och för tillfäl-
let förfogar Surte bara över 
Magnus Karlsson som ren-
odlad forward.

– Det finns fler som kan 
spela i den positionen, men 
det är bara att erkänna att vi 
saknar en naturlig målskytt. 
Med Lasse i laget får vi en 
spets som oroar motstån-
darna både före och under 
matcherna. 

Fotnot. Alekuriren har 
sökt Lasse Karlsson för en 
kommentar, dock utan fram-
gång.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ
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– Lasse Karlsson är spelklar för Surte
Efterlängtad comeback!

LASSE KARLSSON

Ålder: 38

Bor: Bohus

Moderklubb: Ale-Surte SK.

A-lagsklubbar: Ale-Surte, 

Gripen, Hammarby (07-09), 

Surte BK, Hammarby (igen 

2011), Gripen (igen 2011-

14), Surte BK (2015-). 

BARN

Under v 3 och 4 kan du prova våra pass utan kostnad. 
Avgift: Vuxna 600kr, ungdomar upp till 20 år 400kr och barn 300kr för 12v. 

Ingen föranmälan!  Mer info på vår hemsida
www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim
Gympa våren 2015

VUXNA och UNGDOMAR

Söndagar - start 18/1
Gympa, medelpass 19.00-20.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Lotta Edvardsson

Lördagar - start 17/1
Gympa, styrka utan hopp 09.45-10.45

Garnvindeskolan Skepplanda. 
Ledare: Anki Olsson

Torsdagar - start 15/1
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Ammi Westlund

Måndagar - start 12/1
Vattengympa 19.45-20.45

Skepplanda Simhall. Ledare: Liselotte Persson

Tisdagar - start 13/1
Gympa med mycket lek, 7-10 år 18.00-19.00
Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Elin Olsson

Måndagar - start 12/1
Hopp- och lekgympa, 4-6 år 18.15-19.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Matilda Körnsberg

Lasse Karlsson är spelklar för Surte BK redan till nästa match.

www.aleibf.se
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KL 12.15 
ALE IBF – IBF GÖTEBERG
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BÖRJA SPELA

INNEBANDY!


