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- 

IFK KUNGÄLV

Torsdagen 30 december  
kl. 19:00

Arena Vänersborg

Portarna slår upp redan kl. 17.00 och då är det 
öppet i Time Out, IFK-shoppen och Arnes Restau-
rang o Bar.

Passa på att boka bord på Arnes innan matchen, 
på 0521-57 57 27.

VÄLKOMNA!
www.ifkvanersborg.se

Omgång 15 
TORSDAGENS MATCHER:
Sirius-Haparnada, Hammarby-Bollnäs, 
Västerås-Vetlanda, Vänersborg-Kungälv
Broberg/Söderhamn-Boltic

TABELLEN  M V O F +/-  P
1 Sandviken 14 12 0 2 109 - 54 24
2 Villa Lidköping 14 10 0 4 87 - 63 20
3 Hammarby IF 14 8 2 4 77 - 56 18
4 Broberg/Söderh 14 8 2 4 72 - 62 18
5 Edsbyns IF 13 8 1 4 66 - 48 17
6 Västerås SK/BK 14 7 1 6 66 - 51 15
7 Bollnäs GIF 12 7 1 4 63 - 51 15
8 IFK Kungälv 14 7 0 7 46 - 50 14
9 Vetlanda BK 14 5 4 5 58 - 63 14
10 Haparanda 14 4 2 8 54 - 84 10

11 Tillberga 14 3 3 8 54 - 74 9
12 IK Sirius  12 3 2 7 45 - 54 8

13 IFK Vänersborg 14 2 1 11 46 - 66 5 
14 IF Boltic 13 1 1 11 47 - 114 3

Nummer 90  / 30 december /  2010 / Producerad av Camilla Hansson

LÄGET I LAGET
Även denna match står Robin Lundqvist och Alexander Zitouni över på grund av skador. 

få stolpe in nu och klättra i serien.

Du har stoppat flera straffar de senaste matcherna, vad tänker du innan en straff?
 - Jag försöker göra mig så stor som möjligt i mål och få ögonkontakt. Weiselius brukar 
åka fram och säga vart de kommer lägga straffen, eller så går jag på min magkänsla åt 
vilket håll den ska gå. Annars står jag kvar mitt i målet tills skottet går, men jag har haft 
en bra magkänsla det senaste, säger en nöjd Erkenborn.

Hur kom det sig att du blev målvakt?
 - Som liten spelade jag både ute och målvakt. Sen stod jag och brorsan mycket på 
garageuppfarten och sköt på mål och då alternerade man med att skjuta och stå i mål, 
så det kanske är därifrån. Sen vid 12-13 års ålder så ville jag bi målvakt, då insåg jag 
väl att jag var bättre i mål än som utespelare.

Ja, för bra i mål har han verkligen varit nr 30, som själv är väldigt nöjd och känner att 
han gör sin bästa säsong hittills, men han säger också att han har ännu mer att ge. 
Men det är en tuff konkurrenssituation mellan honom och nr 25 Gabriel Bridholm. 
 - Vi funkar bra ihop och sporrar varandra väldigt bra. Att vi är två som kämpar om plat-
sen som målvakt tror jag gör att man utvecklas mer eftersom man alltid måste ge allt 
för att ta en plats. Visst är det tungt ibland att behöva sitta på bänk när man har kämpat 
hårt, men när det väl är match gör jag allt för att hjälpa Gabbe och peppa honom och 
resten av laget, säger Erkenborn.

Som siste spelare på planen får man försöka styra sina spelare, men numera måste 
han även styra sina tränare Bergwall och Berglundh som har snörat på sig skridskorna. 
 - Det är lite speciellt i början, men det kopplar man snart bort att de är tränare, de blir 
som vilka spelare som helst på planen. Men de har så mycket erfarenhet så de är svåra 
att styra, de sköter det mesta själva, skrattar Erkenborn.

Ikväll kl. 19 väntar IFK Kungälv i Arena Vänersborg. Efter senaste mötet som blev en 
sur förlust med 2-0 borta på Skarpe Nord, och efter två rikigt tunga förluster de senaste 
4 dagarna, så finns det bara ett spår för killarna ikväll. 
 - Det finns en stor revanschlust! Vi är grymt taggade och vi ska bara vinna, det finns 
inget annat!

David Erkenborn om sin egen insats

- Jag har ännu mer att ge!
IFK Vänersborg har dominerat stora delar av de senas-
te matcherna och gått på rejäl offensiv, men trots detta 
har man inte fått några poäng med sig. Att stå på läkta-
ren och se detta är frustrerande och man lider verkli-
gen med killarna, och man undrar; Vad tänker spelarna 
själva? Hur laddar de om till match efter match? 

En av dessa som storspelat det senaste är burväktaren 
David Erkenborn, så vi ringde till honom om våra funde-
ringar. 
 - Vi vill vinna till varje pris nu, så tänker vi. Jag är så im-
ponerad av hela laget som lyckas ställa om från alla tunga 
förluster, till att i nästa match gå in och prestera 110% igen. 
Men det är lättare att ladda om eftersom vi känner att vi 
presterar bra, även fast vi inte får poängen med oss. Det 
hade varit svårare om vi känt att vi inte hade presterat. Jag 
är övertygad om att det kommer vända nu, vi kommer att Foto: Patrik Karlsson


