11 maj 2018

Mittfältskreatör med toppvittring
FREDAGSINTERVJUN (29). Serieledare efter fyra omgångar i division 6 norra –
målfarlige offensive mittfältaren Jonas Reinholdsson ser topp 3-potential hos Kung Karl
Bollklubb.
Femteplacering ifjol och toppkänning flera säsonger i rad framkallar optimism och med en ny
spelande tränare i hemvändande Tony Karlsson ser läget positivt ut för Kung Karl. Och tre
segrar och ett kryss innebär en klockren upptakt som serieledare i division 6 norra efter fyra
omgångar.
– Vi har varit ovanligt effektiva i offensiven och 14-3 i målskillnad är givetvis bra.
Stabiliteten bådar gott och tror och hoppas att vi har kapacitet att nå topp 3, kommenterar
Jonas Reinholdsson.
25-åringen sätter dock vissa frågetecken för eventuell långsiktig framgång:
– Vi har ingen jättebred trupp, vilket kan bli ett problem framöver. Men hittills ser det
lovande ut och vi försöker spela en offensiv fotboll där vi trillar boll och kombinerar.
Reinholdsson tillhör frontfigurerna hos ett Kung Karl som han varit trogen hela karriären.
– De senaste säsongerna har jag snittat 10-15 mål. Jag har tilldelats en mer offensiv roll på
senare år och numera spelar jag offensiv mittfältare i en 4-5-1-uppställning. Det blir en del
mål och framspelningar i den kreativa rollen.
Varnar för Galtabäck och Långås/Morup
Tekniken, speluppfattningen och spelskickligheten utmärker Jonas som mittfältskreatör.
– Ja, bollbehandlingen och målfarligheten är styrkor. Jag gillar att komma rättvänd i banan.
Division 6-toppen framstår som oviss och slagkraftiga konkurrenter aspirerar om
topplaceringar.
– Galtabäck är ett starkt och fysiskt lag, så de blir säkert att räkna med där uppe.
Långås/Morup är en annan rival som lär vara med och slåss i toppen, förutspår Jonas.
De hetaste matcherna under året är dock derbyna mot Rolfstorp/Skällinge:
– Brukar bli rejält tryck och drag kring de matcherna. En speciell stämning med tuffa tag när
vi möts.
Härnäst i division 6 norra-svängen väntar Slöinge ikväll hemma på Torsvalla IP.
– Vi siktar på att fortsätta spela en bra och vägvinnande fotboll. Förhoppningsvis kan vi
plocka tre nya poäng och förlänga vår fina trend, avrundar en peppad Reinholdsson.
Kuriosa:
Kung Karl Bollklubb bildades 2005 och är en sammanslagning av Kungsäters IF och Karl
Gustav BK (båda bildade 1927); föreningsnamnet blev klart först sedan ett godkännande
lämnats från Sveriges kungahus.

5 snabba till Jonas Reinholdsson…
1. Fotbollsidol?
"Ronaldinho."
2. Favoritlag?
"Elfsborg."
3. Hobby utöver fotbollen?
"Umgås med vänner."
4. Speciellt fotbollsminne som etsat sig fast?
"Min A-lagsdebut, där jag som 14-åring gjorde mål mot Horred."
5. Hur slutar Champions League-finalen mellan Real Madrid och Liverpool?
"Hoppas på Liverpool, men man vet aldrig…"
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