
NÖDINGE. Det började 
så bra och slutade så 
illa.

Ale HK är mysterier-
nas lag.

Som bäst när ingen 
förväntar sig något, 
som sämst när laget 
mer eller mindre har 
fått motståndaren på 
fall.

Det fanns inga större hopp 
om poäng när seriefemman 
Särökometerna hälsade på i 
söndags. Kanske var det just 
därför som Ale HK plötsligt 
ledde med 9-3 och lekte vir-
velvind med gästerna?

Ale var med sina betydligt 
piggare ben det klart tempos-
tarkaste laget. Det var svårt att 
se hur Särökometerna skulle 
klara av att bjuda upp till dans 
efter femton minuter.

Åtta minuter senare stod 
det 12-13. Ale valde hastigt, 
men inte lustigt, att växla ner 
i tempo och försökte sig på 
konsten att spela i motstån-
darens tempo. Det passade 
Särökometerna som hand-
sken. Promenadhandboll 
utan onödiga rusningar var 
deras melodi. När dessutom 
Ale tappade skärpan i avslut-
ningarna var saken klar.

I andra halvlek spelade 
hemmalaget snudd på sin 
sämsta handboll för säsong-
en, men hade ändå chansen 
att gå ikapp. Hade det inte 
varit för den ofattbart dåligt 
inställda skärpan i avslut-

ningarna kunde Ale HK ha 
grejat en poäng. Nu blev det 
inte så, istället blev det en ny 
tung förlust att försöka ana-
lysera.

– Jag fattar 
inte vad vi 
håller på 
med. Vi är 
så ojämna att 
det finns inte. 
Vi sjunker in 
i deras tempo och kastar bort 
hur många lägen som helst is-
tället för att kallt bara sätta dit 
dem, sa Anton Thunberg som 
trots nederlaget fick applåder 
för sitt försvarsarbete.

– Det gick väl hyfsat, men 
det spelar ingen roll när vi 
inte vinner. Det här är pin-
samt.

Det sista är värt att skriva 
under. Ett gäng gubbar från 

Särö ska inte få bärga två 
poäng från Ale, utan att svet-
tas. Det var bjudningarnas 
afton och hemmalaget stod 
för hela notan.

Anton 
Thunberg 
och ni-
ometer-
skanonen, 
Mattias 
Wahlqvist, 

var de enda hemmaspelarna 
som kom undan med hedern i 
behåll. På söndag (4/2) väntar 
Fjärås borta. Revansch då?

Mål Ale: Mattias Wahlqvist 10, Per 
Johannesson 6, Fredrik Berggren 5, 
Anton Thunberg 3, Nicolas Westlund-
Myrén 3, Marcus Hylander 2, Mikael 
Forsberg 2. Matchens kurrar: Anton 
Thunberg 2, Mattias Wahlqvist 1.
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- Älska handboll

Namn: Cecilia ”Cicci” Bengtsson
Ålder: 19

Spelar: m9, damlaget
Familj: Mamma o Dennis, Pappa o 

Mariette, syskonen Mikael, Theresia, 
Fredrik, Frida, Johan och Emma

Studerar: Aspero Handbollsgymnasium
Intresse: pojkvän

Veckans profil

stöd Ale HF

Gör som

Dam div 5 Matcher Målskillnad Poäng

ÖÖHD-96 10 +75 1610 110 +75 1610 +75 16

WQQ Rutin 10 +58 10 +58 1610 58 10 10 158 10 

Byyttorp 10 +16 10 +16 1310 16 10 10 116 10 

Alle HF 10 +1 111010 11+110 11

Jäärnvägen 10 -10 8888

Buff ladies 10 -37 660 60 60 

UUtmark 10 -58 666

TTAIK 10 -46 222
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fem dörrar och ny exklusiv klädsel. Bilen finns bl a i den
exklusiva lackfärgen Storm Grey. Skinnklädd ratt (med
radio/CD-kontroller) och växelspak är standard, precis som
automatisk luftkonditionering (ACC). Säkerheten är mycket

god med åtta krockkuddar (inklusive sidokrockgardiner) och
antisladdsystemet VSC som standard. VSC minskar olycksris-
ken med ca 50% i halt väglag. Antislirsystemet TRC och
ABS-bromsar med elektronisk bromskraftsfördelning, EBD är
också standard. Corolla Nova har 15” lättmetallfäglar med
sex ekrar. Bilen finns med manuell eller automatisk växellå-
da. Välkommen till det lilla extra!

Corolla Nova. Pris från 159.900 kr. + metallic 
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Nu ett 

fåtal kvar!

Sport

Ale HK utan skärpa

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, sön 4/2
Ale HK – Särökometerna 29-35 (15-18)

Anton Thunberg svarade trots förlusten mot Särökometerna 
för en stabil insats på linjen såväl framåt som bakåt.
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Emil Taha, Daniel Leppänen, Thobias Hamrén och Jonathan Wadström har som projektarbete 
att planera och genomföra ett stort LAN i Ale gymnasium.

Ett nytt jätte-LAN i antågande
NÖDINGE. Sugen på att 
spela mycket dator med 
många andra?

Välkomna till Nin-
jaHack, nästa stora 
LAN i Ale gymnasium, 
fredag 23 till söndag 25 
februari.

Arrangemanget 
kommer att vara väl-
planerat eftersom det 
samtidigt är ett pro-
jektarbete för en grupp 
Teknik- och naturstude-
rande ungdomar.

Det finns säkert de som tycker 
att projektarbetet sista året 
i gymnasiet är pest och pina. 
Sen finns det elever som tycker 
att det är en möjlighet att göra 
något annorlunda – och kul. 
Lokaltidningen träffade Emil 

Taha, Daniel Leppänen, 
Thobias Hamrén och Jonat-
han Wadström som definitivt 
förenar nytta med nöje. De 
tänker nämligen arrangera ett 
jätte-LAN i Ale gymnasium. 
Ett LAN är ett större lokalt 
nätverk där deltagarna kopp-
lar upp sig mot varandra så att 
turneringsspel kan ordnas.

– Vi tycker självklart att 
det är roligt att spela själva, 
men det lär vi inte få göra den 
helgen. Det är mycket jobb 
med att hålla ihop tekniken 
och se till att allt funkar, inte 
bara med datorerna, utan med 
mat, sömn och allt runt ikring, 
säger Daniel.

Särskilt mycket sova brukar 
det inte bli under LAN-helger-
na. Det ligger i själva grejen att 
spela hela nätterna.

– Men det handlar också om 
gemenskap och att träffa lika-
sinnade, säger Jonathan.

Killarna har bildat en för-
ening, Ninja Hack Lan 
(ninjahack.3w.se) för att få 
bidrag till arrangemanget.

Ett hundratal har redan 
anmält sig, men det finns plats 
för fler.

Servicen kommer att vara 
god. Ale Fritid ser till att ca-
féterian är öppen och serverar 
frukost. Deltagarna erbjuds 
plats i särskilda sovsalar i Ale 
gymnasium. Sovsäck, nudlar, 
Redbull och en dator – samt 
120 kr i anmälningsavgift. Svå-
rare än så är det inte.

KOMMER PÅ DAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


