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Daniel Olsén är ny tränare i
Brålanda, och välkomnas här av
Peter Dörrich.

Olsén ny
tränare i
Brålanda
FOTBOLL, SILLY SEASON
Det tog ett tag, men nu är
Brålanda med tränare igen.
Han heter Daniel Olsén.
– Härligt att få in någon med
nya ögon, säger Lars Andersson i herrsektionen.

I början av november avslöjade
TTELA-sporten att Brålanda
och tränaren Per Aronsson gått
skilda vägar efter en säsong tillsammans. Sökandet påbörjades
dock tidigare än så, utan att ge
resultat.
Lars Andersson berättar om
processen:
– Först var det P-A Lundkvist som
var huvudspåret, men det tog tid
innan han bestämde sig. Sedan var
det en sväng med Peter Svensson
också, innan han kom med ett nej
i besked. Nummer tre på listan var
Daniel, säger han.
DANIEL HAR EFTERNAMNET Olsén
och är mest känd som en spelare
med fina meriter. 34-åringen
har bland annat hunnit med att
representera föreningar som
Mellerud, Gauthiod och Vänersborgs IF. Olsén kommer närmast
från Främmestad, där han varit
spelande tränare i tre säsonger.
– Han är lärare till yrket och
har mycket pondus. Sedan är det
härligt att få in någon utifrån som
kommer med helt nya ögon och
tittar på saker och ting. Det finns
inga förutfattade meningar eller
något sånt, konstaterar Andersson.

OLSÉN, SOM BOR i Trollhättan, får
Reine Mattsson som assisterande
och kan dessutom glädja sig åt ett
omedelbart nyförvärv. Under måndagskvällen satte nämligen Victor
Mattsson – som i år gjorde fyra mål
för Frändefors – sin signatur på en
övergångshandling.
– Han kan kanske vara den som
tar den platsen intill Fredrik Falk
på topp, konstaterar Lars Andersson hoppfullt.
TOTALT SETT SER det därmed ljust
ut för Brålanda, som gick igenom
frimånaden utan att tappa särskilt
många spelare.
– Jag var orolig för att några
skulle gå, men killarna har trott på
detta och de vet ju också att vi har
ett jäkligt bra lag på gång.

MARTIN AHLIN
0520-42 26 00 martin.ahlin@ttela.se

Bilder: STEFAN BENNHAGE

GULDPOJKE. ”Jag satsade allt, och jag fick ett par riktigt bra dagar”, säger Wilhelm Ekensskär (till höger) efter att ha tagit hem fem guldmedaljer: fyra i juniorklassen och ett i seniorklassen.

Wilhelm gick från
noll till fyra JSM-guld
”Wilhelm är en
envis kille. Han är
en maskin”

SKRIDSKO: ALLROUND-SM
Före helgen hade Wilhelm
Ekensskär noll JSM-guld.
Efter: Fyra stycken.
– Det kan ju knappast bli
bättre, konstaterar han.

MATTIAS HADDERS,
tränare

Wilhelm Ekensskär, som tävlar
för SK Trollhättan, lyckades pricka
in en fin form lagom till när allround-SM avgjordes på Ruddalen
i Göteborg. Från tävlingen åkte
han nämligen hem med totalt fem
guldmedaljer.
– Jag satsade allt, och jag fick ett
par riktigt bra dagar, säger Wilhelm
Ekensskär.
17-ÅRINGEN TOG JUNIORGULD

på
distanserna 1 500 (2:02.83), 3 000
(4:17.07) och 5 000 (7:40.39) meter.
På den sistnämnda sträckan blev
det dessutom ett nytt prydligt
personbästa.
Resultaten gjorde Wilhelm till
allround-mästare i juniorklassen,
och tillsammans med Nils van der
Poel och David Karlingsjö tog han
också guld i lagtempo för seniorer.
– De satte även svenskt rekord för
klubblag där, säger tränaren Mattias Hadders.
– Det kan ju knappast bli bättre,
säger Wilhelm Ekensskär.
Vilken är förklaringen till dina
framgångar?

– Mattias (Hadders) har ett väl-

BRA TRÄNADE. Hård och bra träning har fått både Wilhelm Ekensskär
(bilden) och David Karlingsjö att ta flera kliv framåt den här säsongen.

digt bra träningsupplägg som
passar oss bra. Jag tror att mycket
av framgången ligger i att vi har
honom som tränare. Han har visat
oss rätt väg.
HADDERS KAN INTE sluta imponeras
över sin adept:
– Hans resultat är de som jag
rankar högst den här helgen. Han
påminner väldigt mycket om Nils
(van der Poel), han vet precis hur
han ska lägga upp sträckorna. Wilhelm är en envis kille. Han är en
maskin.
Träningskompisen David Kar-

lingsjö stod också för bra insatser.
Han var snabbast över 500 meter,
som dock inte räknas som någon
SM-distans. Det blev totalt fyra
JSM-brons och ett guld genom
lagtempot.
– Både han och Wilhelm har tagit
enorma steg i år, säger Mattias Hadders, som menar att helgens förutsättningar var långt ifrån optimala.
Det milda vädret – runt tio plusgrader – gjorde isen seg.
– Det blir som en hinna över isen.
Man får kämpa hela tiden när det
blir så, man får ingenting gratis.
Det hindrade dock inte andra

lokala skrinnare från att plocka
hem medaljer.
TROLLHÄTTEBON DAVID ANDERSSON,

som tävlar för Örebroklubben SK
Winner, blev allround-mästare
samtidigt som han tog hand om
guldet på 1 500 meter. Silver blev
det på 5 000 och 10 000 meter, samt
i lagtempot.
Nils van der Poel, i SK Trollhättan, tog tre guld (lag, 5 000 och
10 000) och två silver (allround och
1 500).
DANIEL BERGGREN
0520-422641 daniel.berggren@ttela.se

