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SPORTEN

Nu har FCT-truppen
vuxit till 14 spelare
för spel förrän till hösten.
– Därför letar vi efter en
målvakt till, en med rutin.
Andreas Skånberg, Ahlafors IF, var ett tag på tapeten
men har avskrivits.
– Det gick inte att få ihop
helheten med Andreas, säger
Daniel Lennartsson.

FOTBOLL: SILLY SEASON
I nästa vecka spelar FC
Trollhättan sin första träningsmatch för säsongen.
I måndags kväll blev spelare nummer 12 och 13
klara, i går nummer 14.

FCT-truppen börjar alltså
fyllas på från nära nog ingenting kring jul och nyår till
nuvarande 14 spelare.
I måndags kväll skrev
ungtupparna
Christoffer
Karlsson, målvakt, och Oliver Mattiasson, forward/
yttermittfältare på för klubben.
Och
under
tisdagen
blev det definitivt klart
med IK Svanes skyttekung Fredrik Söderqvist.
Nu är alla papper påskrivna.
– Det känns bra, Fredrik
har sett jättebra ut på träning. En spelare som vet var
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KLAR FÖR FCT. Nu är det definitivt klart – Fredrik Söderqvist
från IK Svane skrev på för FCT under tisdagen.

målet är beläget, om man
säger så, påpekar FCT:s sportchef Daniel Lennartsson.
Fredrik Söderqvist får
med FCT:s goda minne spela
EM-kval i futsal till helgen i
Gibraltar.
CHRISTOFFER KARLSSON ÄR

målvakt och fotbollsfostrad
i TFK. Han är född 1998 och

stod den gångna säsongen i
FCT:s U19-lag.
– Han har varit med och
tränat hela januari och är en
riktig talang. Christoffer är
den första målvakten som vi
knyter till oss, konstaterar
Lennartsson.
I klubben finns också Ali
Hassan, men denne är korsbandsskadad och inte aktuell

OLIVER MATTIASSON ÄR ursprungligen från Vänersborgs IF, men spelade i
Ljungskile SK:s U19-lag förra
året. Nu har han ritat på för
FCT.
– Oliver har överraskat
stort på träning, en kille som
tar för sig och verkligen vill
spela för oss.
Oliver Mattiasson är född
-99 och en offensiv spelare.
– Han kommer att konkurrera som toppforward alternativt ytter, säger Daniel
Lennartsson.
TONI ANDERSSON
0520-42 26 44 toni.andersson@ttela.se

Elvira och Erik vann
i distriktskamp i Oslo
enda godkända hopp. Hon
hade två längre övertrampshopp.
I sin specialgren höjdhopp
kom Ebba fyra med fina 1,52.

FRIIDROTT
Elva friidrottare från
Trollhättans FiK var uttagna att försvara Västergötlands färger när
distriktskampen mellan
Västergötland, Värmland,
Bohuslän-Dal och norska
distrikten Westfold,
Akershus och Oslo avgjordes i den fantastiskt
fina inomhushallen i
Bärum utanför Oslo.

Eftersom varje distrikt
ställer upp med sina två bästa i grenen blir det mycket
hög klass på deltagarna.
I den hårda konkurrensen
lyckades TFiK-deltagarna
hemföra tre segrar till Västergötland. Mest framgångsrik var Elvira Tanderud i F13
som vann både 60 m och 200
m. På 60 m noterade hon
8,42 vilket är fem hundradelar över hennes pers och
på 200 m noterade hon sin
bästa tid inomhus med 27,65.
Den tredje segern togs av
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FRIIDROTTSFRAMGÅNG. Gänget som gjorde´t i inomhushallen
i Bärum utanför Oslo. Elva friidrottare från TFiK deltog med
framgång i västgötalaget när distriktskampen avgjordes i helgen.

alltid lika duktige Erik Jälknäs som sprang ifrån sina
konkurrenter direkt från
starten på 1 500m pojkar 17
år. Han fina sluttid 4.11,35
är cirka tre sekunder sämre
än personbästat, men så fick
han göra hela loppet själv.
ERIKS TVILLINGBROR CARL

säkrade upp det hela med att
komma på andra plats. Carl

KVÄLLENS MATCHER
ISHOCKEY
Alltvåan södra
Trollhättans HC-Bäcken
THC och Bäcken behöver båda
vinna för att ha fortsatt chans
på playoff-spel mot allettan.
Hockeytvåan södra A vår
Töreboda-Vänersborgs HC
VHC har trots förlust senast,
fortsatt grepp om seriesegern
som innebär playoff-spel.

fick även han göra sitt eget
lopp då han direkt sprang
ifrån alla övriga deltagare
utom Erik.
Hampus Borgemyr knep
en tredjeplats i kula P17 med
resultatet 11,92, endast cirka
40 cm efter segraren.
Trea kom även Ebba Engdahl i längd i F15 som varit
hennes andragren ett tag.
Ebba hoppade 4,68 i sitt

FYRA KOM ÄVEN Nils Ekström på 60 m häck med nya
personliga rekordet 9,68 vilket även är nytt klubbrekord.
Nils, som deltog i maximala
tre grenar, kom även sex i
höjd med 1,47 och 1 000 m
där han fick hoppa in.
På platsen före Nils, alltså
på femte plats, kom klubbkamraten Oscar Wall.
Övriga deltagare från TFiK
var Emil Fagerlin (åtta på 60
m och tia på 200 m i P17), Ella
Feldthusen (elva på 60 m och
åtta på 200 m i F15), Evelina
Österman (tia på 1 000 m i
F15) samt Osman Sagfors
som hade en jobbig dag och
deltog i tre löpningar (tolva
på 60 m, tia på 200 m och elva
på 800 m).
I distriktstävlingen blev
det dubbelt Norge i topp då
Akershus segrade före Oslo
med Västergötland på femte
plats.
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TROLLHÄTTANS HC
Bäcken HC

SKRIDSKO
Den gångna helgen genomfördes Vikingloppet i
AAB Arena och ett 50-tal
ungdomar i åldrarna 1118 år deltog.
Skridskoklubben Trollhättan deltog med tre
åkare – Albin Ekensskär,
Ludwig Lorentzon och
Fredrik Brander.

Tävlingen var i första hand
en uttagningstävling till Viking Race som alla skridskoungdomar hoppas få avsluta
säsongen med i början på
mars månad i Heerenveen,
Holland.
De två-tre bästa åkarna i
varje ålderskull blir uttagna.

SKT kom till dessa tävlingar med ett nytt skridskoansikte, Fredrik Brander, 14
år, och han överraskade alla.
Inte nog med att han persade på samtliga distanser,
han krossade sina tidigare
bästatider.
Eller vad sägs om 46,30 på
500 meter där han sänkte det
personliga rekordet med 3,5
sekunder och 2.26,36 på 1
500, en sänkning med åtta
sekunder?
Fredrik blev sammanlagd
tvåa i klassen pojkar13-14.
Albin Ekensskär, som varit med och avslutat skridskosäsongen i Heerenveen
två gånger, gjorde en stabil
insats i Västerås, liksom Ludwig Lorentzon. Båda persade
på 3 000 meter.

”Idrotten som
varumärke”
Folkets hus Kulturhuset Trollhättan

onsdag 25/1 kl 18.30
Seminarium med fokus på samspelet mellan näringslivet och
idrotten på både bredd och elitnivå
Medverkande:
Karl-Erik Nilson
- Svenska Fotbollsförbundets ordförande,
Stig Bertilsson - Svenska Bandyförbundets
ordförande och
Mikael Haglund - Svenska Ishockeyförbundet, styrelseledamot.
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Fredrik persade
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ÖVERRASKADE. Fredrik Brander efter prisceremonien på
Vikingloppet. Han blev totaltvåa i klassen pojkar 13-14 år.
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