
ÄLVÄNGEN. Mycket har 
varit positivt under 
det första året för den 
nybildade handbollsför-
eningen Ale HF.

Engagemanget och 
organisationen fungerar 
enligt instruktionsbo-
ken.

Nu är det bara de 
sportsliga resultaten 
som saknas...
Den främsta placeringen 
svarade Ale HF:s damer för i 
division fem, där laget slutade 
på tredje plats. Lika fram-
gångsrika var herrjuniorerna.

– Det innebär att vi har 
ansökt om att få spela i herr-
junior elit nästa säsong. Vi 
hoppas på ett positivt besked. 
Det skulle vara en härlig 
utmaning för våra talanger, 
säger klubbens ordförande, 
Kent Hylander.

Det kan bli ett tufft år för 
de juniorer som även utgör 
kärntruppen i Ale HK som 
Ale HF driver tillsammans 
med Nödinge SK. Ale HK:
s herrar hade en bra höst, 
men en mycket medioker 

vår. Totalt samlade laget inte 
ihop mer än 16 poäng. På 22 
matcher blev det endast åtta 
segrar. Det sämsta resultatet 
på tre år.

– Ja, vi tappade väldigt 
mycket på våren och vi har 
inte analyserat skälden till 
det än, svarar tränare Kent 
Hylander.

Fast nog finns det positiva 
saker också att rapportera 
om. Malin Franzén, 15, från 
Skepplanda har blivit uttagen 
i stadslaget. Den vänster-
hänta högernian har varit 
den dominerande spelaren i 
Ale HF:s F92-lag. I årets sista 
match mot Sport som i och 
för sig förlorades med 9-15 
svarade Malin för sju av hem-
mamålen. De övriga två sköt 
lillasyster Amanda in...

Pojkar P95 2, sluttabell
Backa  34
Nord  28
Banér  24
Baltichov  18
Ale HF  14
Redbergslid  6
Mölndal  2

Flickor F92, sluttabell
Kroppskultur 36
Redbergslid  24
Kortedala  21
Sävehof 2  20
Baltichov  18
Heid  17
Sport  15
Aranäs blå  14
Ale HF  9
Bjurslätt  6
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Vid J-SM i Eslöv hade 
Alebrottarna fem del-
tagare. Daniel Alm-
roth hade en tuff upp-
gift i 66 kg, dels för att 
han väger lite lätt, men 
framför allt på grund 
av fotskadan han fick i 
fristils-SM. Han förlo-
rade två matcher mot 
Ortscho Gazdiev (2-1) 
och ungdomsmästaren 
Leonard Östlund (2-0). 
När Daniel får opere-
rat sin fot kommer han 
att kunna göra sig själv 
bättre rättvisa.

Olle Skoglund förlorade sin 
första match i 74 kg mot 
Efraim Gershater (2-0), vann 
den andra matchen mot An-
dreas Sörli (2-0). Tyvärr 
tvingades Olle att lämna walk 
over på grund av skada inför 
den tredje matchen.

Johan Kindmark, 60 kg, 
vann sina två första matcher 
på teknisk överlägsenhet mot 
den hårt nedbantade Jörgen 
Edvinstam och mot Joakim 
Olausson. Tredje omgången 
var han överstående.

Fredrik Berntsson förlora-
de sin första match i 96 kg på 
fall mot Oskar Klasson. Andra 
matchen vann han övertygan-
de mot Mattias Mårtensson 
(2-0) och var därmed klar för 

bronsmatch.
Maga Majrbekov, 120 kg, 

vann första matchen lätt på 
fall mot Alexander Cavric. 
Andra matchen vann han på 
teknisk överlägsenhet mot 
Ola Nilsson och var därmed 
klar för final.

Johan startade söndagen 
med match mot Robin Nils-
son, denna gång en ännu 
knappare förlust än i senior-
SM. 2-1 i perioder. Han mötte 
sedan Johan Ris, förlust 2-0. 
Han slutade därmed på en 
delad femteplats. 

Fredrik mötte i bronsmat-
chen Anton Lundström och 
förlorade med 2-1, slutade 
därmed fyra.

Bäst i detta SM gick det 
för Maga. I finalen mötte han 
Sebastian Lönnborn, det var 
en av de mest underhållande 
120kg-matcher vi sett på bra 
länge. Båda brottarna är väl-
digt kastvilliga, båda två hade 
motståndaren i fallhotande 
läge under matchens gång, 
men till slut vann Sebastian 
med 2-1 i periodsiffror. 

Nu ser vi fram emot tävling 
i Danmark nästa helg och där-
efter säsongsavslutning i Soft 
Touch Open. Sedan väntar ett 
långt sommarlov fyllt av hård 
träning!

Maga bäste Alebrottare 
på Junior-SM

Tjejer och killar i 3:an och 4:an.
Nu har ni chansen att PROVA PÅ

Orientering i Alehof 
Upptakt onsdagen 18 april

Dammekärr, Nödinge kl 18.00
Upplysningar tel 0303-22  99 90.

Är du ofta ute i skogen?
Vill du ha bättre kunskap om kartan?
Du är  välkommen till Dammekärr

Onsdagen 18 april kl 18.00.

Upplysningar tel 0303-22  99 90.

ORIENTERING HITTA BÄTTRE I SKOGEN

www.alehof.se OK ALEHOF

- Älska handboll

GLÖM INTE HANDBOLLSAVSLUTNINGEN

DEN 26/5 kl 9-15
i Älvängens Kulturhus!

/
En garanterad heldag för alla spelare

och föräldrar i Ale HF.

Lotterier, café, spännande handbollsmatcher.

Du anmäler ditt deltagande till din ledare.

Namn: Malin Franzén
Ålder/skola: 15 år, Arosenius
Spelar: h9, F92 + A-fl ickorna
UTTAGEN I STADSLAGET
Civilstånd: Singel (för närvarande)
Familj: Mamma, Pappa, 3 syskon
Bor: Skepplanda

Veckans profilVeckans profil

Murbiten • ICA Supermarket
Ale Betongborrning 

Alekuriren • M2
Nordisk Rörmärkning

NOL. För första gången 
i klubbens historia pro-
vade Nol IK på att 
arrangera fotbollsskola 
i samband med påsklo-
vet.

Det visade sig bli en 
succé med ett 40-tal 
ungdomar på plats, 
pojkar och flickor i 
åldern 11-15 år.

– Detta har förhopp-
ningsvis kommit för att 
stanna. Nästa år ska vi 
utvidga verksamheten, 
så att det gäller alla 
ungdomar och inte bara 
våra egna medlemmar, 
säger Stefan Durell, en 
av de ideella ledarna.

I dagarna fyra ordnade Nol 
IK med fotbollsskola på No-
längens grusplan. Väderför-
hållandena var de bästa tänk-
bara under hela lovveckan och 
övningarna kunde därför ge-
nomföras som planerat. En 
handfull ungdomsledare från 
NIK närvarande för att in-
struera och ta hand om grup-
pen.

– Några ledare har tagit 
ledigt från sina jobb medan 
ett par åker direkt från sina 
arbeten och hit. Det finns en 
oerhörd drivkraft och positiv 
anda i klubben just nu, från 
det minsta laget och ända upp 
till seniorerna. Det andas utan 
tvekan optimism i föreningen, 
säger Stefan Durell.

Att döma av den goda upp-
slutningen på fotbollsskolan 
kan man inte tro något annat. 
Det rådde full aktivitet när lo-
kaltidningen hälsade på under 
skärtorsdagens eftermiddag.

– Idag är det avslutning med 
diverse tävlingar, därefter ska 
vi servera korv med bröd och 
dricka. Vi tycker det är jätte-
roligt att så många ungdomar 
valt att komma hit. Istället för 
att sitta framför datorn får kil-
larna och tjejerna chansen att 
vara ute och röra på sig, säger 
Stefan Durell. 

Populär lovfotboll 
på Nolängen

Magnus Olausson var en av 
de NIK-ledare som ställde 
upp ideellt för att ungdomar-
na skulle kunna få spela fot-
boll under sin påskledighet.

PÅ NOLÄNGEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Nol IK arrangerade fotbollsskola under påsklovet för pojkar 
och flickor födda 92-96. Ett 40-tal ungdomar från klubben 
hade hörsammat inbjudan.

SKYTTE
SM-kval i O-Trap, Skepplanda 
SPS, 7 april 2007
Seniorer:
1. Tomas Nilsson, Norge,        83
2. Eje Carlsson, Skepplanda,  80+1
3. Thomas Pantzare, do,       80+0
4. Mikael Staaf, do,       77
5. Martin Jansson, Hisingen, 69+1
6. Göran Hermansson, Sätuna, 69+0
Juniorer:
1. Johan Johansson, Skepplanda, 62
2. Jonas Johansson, Nimrod,  58
3. Rikard Andersson, Skepplanda, 53
4. Anders Hamborg, Norge,  48
5. Christoffer Svensson, Hisingen, 34
6. Simon Jonasson, Skepplanda, 31
Damer:
1. Camilla Andréasson, Skepplanda,51

Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 13 par. Medel var 120 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Eiron Andersson/Maths Jönsson 
                 148
2. Britt Magnusson/Kalle Karlsson 
                 145
3. Elsa Persson/Rickard Johansson 
                 135
4. Curt Nilsson/Ronny Andersson 
                 130
5. Nils Lindström/Stig Christiansson 
                 129
6. Siv Lindh/John Hanzén                123
    Rune Ögren/Ole J Jensen 
8. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson 
                 122

Träningsfotboll
Älvängen – Nygård 8-3 (5-2)
Mål ÄIK: Svante Larson 3, Daniel 
Larson 2, Per Ingvarsson, Emad 
Yohel, Thomas Nilsson.
Mål NIF: Stefan Åkerblad 2, Peter 
Ahlstrand.
Kommentar: Stundtals bra spel av 
ÄIK där främst målskyttarna var de 
tongivande. I övrigt har båda lagen 
mycket att öva in under de närmaste 
dagarna.

Älvängen – Lilla Edet 0-5 (0-2)
Mål LEIF: Marcus Olsson 2, Niklas 
Graff, Tobias Gustavsson, Mats 
Johansson.
Kommentar: Efter vårens fina trä-
ningsresultat råkade ÄIK ut för en 
ordentlig påsksmäll på annandagen. 
Nu var Lilla Edet mycket mer aggres-
siva och utnyttjade hemmalagets 
svaghet i de bakre regionerna. 
Några av målen tillkom alltför lätt-
vindigt. Det ser långt ifrån stabilt ut 
för ÄIK som har en jobbig uppgift i 
bortapremiären, där Marieholm står 
för motståndet.

Nygård/Lödöse – Wargön 1-1
Mål NIF: Gabriella Jonasson.

BRIDGE

FOTBOLL

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

Ale HF:s debutår gav magra resultat
Malin Franzén 
gjorde det som 
bara syster 
Amanda kla-
rade av, mål. I 
den avslutan-
de matchen för 
Ale HF:s flick-
or födda 1992, 
svarade sys-
konen Franzén 
för hela mål-
skörden, nio 
totalt.

HANDBOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


