15 september 2017

Nyckelpjäs i succégäng
FREDAGSINTERVJUN (2). Sex insläppta på 19 omgångar – möt serieledande Alets IK:s
succémålvakt Hampus Westerberg, som stått för tio nollor hittills i årets division 6 södra
Halland.
– Oliver (Wolff) höll nollan fyra gånger på vårkanten och jag är uppe i tio. 14 nollor på 19
matcher är givetvis en utmärkt siffra, konstaterar burväktaren.
20-årige Hampus – som fyller 21 om tre veckor – är således en nyckelpjäs som säker sista
utpost bakom Alets defensiva monsterfacit.
– Vi släppte in tre mål de två inledande matcherna, men sedan gick vi över till 3-5-2 och det
har verkligen gjort susen. Vi är disciplinerade och kompakta och jobbar stenhårt för varandra.
Att hålla nollan har blivit en grej för oss – ju fler nollor, desto viktigare har det blivit för hela
laget.
Lagkaptenen och balansspelaren på centrala mittfältet, Parleman Araden, hyllas av tränaren
Magnus Holmgren som synnerligen viktig sammanhållande länk – och Hampus själv lovordar
den stabila backlinjen.
– Gabriel Jonsson, Pontus Runesson och Alex Johansson uträttar ett strålande jobb framför
mig, så vissa matcher har jag inte haft jättemycket att stå i. Att vi byggt upp en kontinuitet
under resans gång har medfört stegrat självförtroende – vi är ett samspelt och sammansvetsat
kompisgäng där många spelare även umgås privat.
Framhäver insatsen mot Simlångsdalen
Alets sex insläppta betyder att Halmstads fräcka citygäng är enda laget i lokalfotbollen som
stoltserar med ental i tabellkolumnen gällande baklängesmål. Lägg till 64 fullträffar framåt,
totalt 46 poäng och +58 i målskillnad och ni inser att det mesta talar för Alet i slutspurten av
Södersexan.
– Vi har skaffat oss ett väldigt bra utgångsläge och siktar på serieseger. Tre omgångar återstår
och härnäst på lördag väntar svår bortamatch mot Lidhult, som ligger fyra poäng bakom.
Tuffaste testet hittills var vårsäsongens hemmamatch mot Lidhult som slutade 0-0, så vi
räknar med tuffa tag på Lomövallen.
Bland de tio nollorna sticker en särskild insats ut: senaste 2-0-skalpen i toppfajten mot
Simlångsdalen.
– Där gjordes ett par svettiga reflexräddningar som förövrigt hissades på Simlångsdalens
hemsida. Träna upp fysiken har prioriterats under året och där märker jag en stegvis
förbättring – jag tar för mig mer och mer inne i straffområdet, som ju skall vara målvaktens
zon.
"Duktig på linjen, läser avsluten bra"
Burväktare Westerberg har alltid tillhört Alet, med kortvariga utflykter via utlåningar till
Varbergs BoIS respektive HBK. Yrkesmässigt spenderas tiden på Krönleins Bryggeri i
Halmstad, där viss serierivalitet förekommer…
– Vi är ett litet gäng från Alet som jobbar på Krönleins och där huserar även spelare från våra
toppkonkurrenter FC Astrio och Lidhult, så det blir en hel del fotbollssnack på jobbet.
Givetvis ingår hets och psykningar nu när vi närmar oss avgörandet…
Alet-tränaren Magnus Holmgren berömmer Hampus framsteg i den rödblå dressen:
– Han har utvecklats, framförallt de två senaste säsongerna märks en stadig förbättring.

Hampus är en typisk räddningsmålvakt, duktig på linjen och läser avsluten bra. Han är en av
många viktiga spelare i lagmaskinen Alet. Det är just kollektivet som kännetecknar oss 2017 –
att vi jobbar ödmjukt för varandra i alla lägen och tror på vår spelidé.
Fullbordas framgångarna med serieseger och bubbel hemma på Alevallen i slutomgången mot
Ränneslöv den 30 september?
5 snabba till Hampus Westerberg…
1. Förebild som målvakt?
"Oblak eller De Gea."
2. Halländsk favoritidrottsplats?
"Har alltid gillat Getinge IP."
3. Favoritlag?
"Liverpool samt Rochdale i League 1."
4. Ett speciellt fotbollsminne som etsat sig fast?
"När jag slog in den avgörande straffen mot Eskilsminne i semifinalen av Eskilscupen 2012."
5. Vilken typ av målvaktsräddning gör du helst?
"När jag fläker mig och räddar bollen i det bortre krysset."

Hampus Westerberg i akrobatiskt nummer under träning på Alevallen.
Thomas Johansson
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