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- Älska handboll- 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.

Murbiten • ICA Supermarket
Ale Betongborrning 

Alekuriren • M2
Nordisk Rörmärkning

FOTBOLL I ALE

Onsdag 9 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – Vin-
ninga

Söndag 6 maj kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam 
– Ytterby

Måndag 7 maj kl 19.00
Jennylund

Bohus – Lundby

Lördag 5 maj kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda dam 
– Örby

Fredag 11 maj kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Färjenäs

Lördag 12 maj kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Mellerud

LILLA EDET. Fotbolls-
derbyt på Ekaråsen 
mellan Lilla-Edets IF 
och Inlands IF blev 
just så spännande och 
ovisst som de flesta 
förutspått.

Inte förrän i mat-
chens slutminuter kom 
den rättvisa utdel-
ningen. 

Det var den tidigare 
Inlandsspelaren Marcus 
Olsson som ordnade 
vinstmålet.

De drygt 500 besökarna runt 
idrottsplatsen var tydligen 
inställda på oavgjort. En del 
hade redan börjat dra sig mot 
utgången då Marcus slog till 
efter flera fina försök. Många 
tyckte säkert synd om mål-
vakten Stefan Abrahams-
son, som speciellt i den andra 
halvleken var helt omöjlig att 
överlista. Det spelade ingen 
roll var bollen hamnade, så 
fanns alltid Stefan på plats.

– Han var tillsammans med 
vår mittfältare Jörgen Söder 
de bästa hos oss, framhöll man 
hos Inland.

– Bättre sent än aldrig 
ansåg hemmalagets tränare, 
Jonas Andersson, då Aleku-
rirens utsände frågade om den 
sena fullträffen.

 – Det är alltid skönt att 
inleda säsongen med seger, 
tyckte Jonas som skyndsamt 
kutade in till spelarna i ka-
byssen.

Före avspark framfördes 
nationalsången av två väl-
sjungande damer.

Matchen i övrigt var 
ganska jämn i den första 
halvleken, medan hemmala-
get bestämde det mesta efter 
paus. Lilla Edet resliga an-
fallsduo, Stefan Berndtsson 
och Marcus Olsson, ställde till 
stora problem i gästernas för-
svar. Det såg länge ut som de 
blåvita skulle hålla stånd, men 
i matchens skälvande slutmi-

nuter tvingades man kapitu-
lera.

Underlaget på Ekarå-
sen var som en Brysselmatta 
och de passningar som leve-
rerades, kom  oftast till rätt 
adress. Man kan återge en 
del av texten i det fina pro-
grambladet där det bland 
annat står att läsa: ”Det finns 
en vilja och ambition i trup-
pen som lovar gott inför fort-
sättningen.” Det såg verkli-
gen bra ut i lördagens kamp 
mot Inlands IF.

Lilla Edet premiärvann 
inför storpublik

Inlands Fredrik Lundblad lyckas här tillsammans med målvak-
ten Stefan Abrahamsson rädda målet. I mitten hemmalagets 
Marcus Olsson, som en stund senare ordnade fullträffen som 
gav tre poäng.

Martin Eriksson blev matchhjälte med matchens enda mål i derbyt mot Nödinge förra freda-
gen. Martin som tidigare har spelat i Nödinge tidigare chansade och attackerade hemmamål-
vakten Jouni Lauronen som i matchens sista sekunder började fumla med bollen. Plötsligt 
låg den fri framför Eriksson som bara hade att stöta bollen i nät. 1-0 till Nol, som var favorit-
tippat i årets första derby lagen emellan, var inte helt rättvist. Nödinge skapade flera vassa 
chanser varav två bollar satt i målramen. Totalt sett ser dock Nollaget lite starkare ut.

– Vi ska vara med i toppen. Truppen är bred och innehåller mycket rutin. För min egen del var 
det första matchen för i år på grund av en ryggskada och det kunde väl knappast ha börjat 
bättre, sa Martin Eriksson vars segervrål hördes hela vägen till Nol.

Noterbart var publiksiffran på Vimmervi IP, drygt 150 personer.

Text och bild: Per-Anders Klöversjö

Nol avgjorde derbyt 
med sista sparken

SKEPPLANDA. Skepp-
landas herrar siktar i 
år på att etablera sig i 
division fyra. 

De senaste säsong-
erna har laget varit 
på gränsen att åka ur 
och det vill tränaren 
Thomas Hvenfeldt 
slippa i år. 

Men det blev förlust i 
premiären hemma mot 
Fåglum trots att laget 
nästan orkade hämta in 
ett tremålsunderläge.

– Vi var inte speciellt bra i 
första halvlek, säger tränaren 
Thomas Hvenfeldt. Det var 
nervöst och spänt. Fåglum 
hade inte så mycket men fick 
göra mål på icke-chanser.

Nykomlingarna Fåglum 
kändes bättre förberedda inför 
matchen. De gav ett stabilt 
intryck medan Skepplanda var 
loja och slog allt för många 
chanspassningar på ett soligt 
men blåsigt Forsvallen. I halv-
tid låg hemmalaget under med 
3-0 och det såg hopplöst ut. 

– Vi chansade lite i andra 
halvlek och det gick ju bra till 
en början men sedan tröt kraf-
terna, säger Hvenfeldt.

3-1-reduceringen kom 
tidigt efter halvtid och snart 
satt även andra målet för 
Skepplanda. Men mer än 
så blev det inte och de 100 
åskådarna kunde notera vinst 
för Fåglum, som vann divi-
sion fem överlägset förra 
säsongen.

I år har Skepplanda som 
målsättning att etablera sig i 
fyran. Om några år är tanken 

att det unga laget ska kunna 
kliva uppåt i seriesystemet. 

– Vi vill inte hålla på att jaga 
poäng utan kunna slappna av 
och hålla oss borta från den 
nedre delen av tabellen, säger 
Hvenfeldt.

I år ökade laget tränings-
dosen under försäsongen och 
körde hårdare än tidigare år. 
Det ledde till att resultaten i 
träningsmatcherna inte över-
tygade.

– Det har inte gått speciellt 
bra i träningsmatcherna men 
på slutet har det ändå känts 
som om vi är på rätt väg, fort-
sätter Hvenfeldt.

Bland nyförvärven hittas 
bland andra Fredrik Nils-
son och Anders Hedlund 
från Älvängens IK och David 
Odengard från Ahlafors IF. 

– Många äldre slutade inför 
i år och vi ville ha in spelare 
som Fredrik Nilsson som kan 
tillföra rutin. Spelare som 
hörs och syns.

Skepplanda har en stor 
trupp som inte är känslig för 

skador, men Hvenfeldt tycker 
att det är viktigt att de rutine-
rade ledarfigurerna får vara 
skadefria. Likaså att målvak-
ten Samuel Odengard är 
hel. Dessvärre skadade både 
Anders Hedlund och Fredrik 
Nilsson sig på träningslägret 
före premiären. Hedlund 
hann rehabilitera sig för att 
åtminstone orka en halvlek 
mot Fåglum, medan Nilsson 
blir borta ytterligare någon 
vecka.

Idag möter Skepplanda 
Lidköping borta. Thomas 
Hvenfeldt tror på en tät 
match. Förra säsongen låg 
Skepplanda pyrt till i borta-
mötet men lyckades vända 
och vinna matchen.

– Jag hoppas vi kan göra 
likadant i denna match. Men 
Lidköping var bra förra året 
och jag tror de kan vinna 
serien.

SBTK förlorade premiären 
– men siktar på framtiden

Skepplandas herrar gjorde en svag första halvlek och förlora-
de i premiärmatchen mot Fåglum, trots två mål efter paus.

Årets 10-milaorientering  genomfördes 
förra helgen utanför Eskilstuna. Alehof 
deltog med sex lag och i ungdomsklas-
sen blev Alehof lag 1 sjua bland 373 
lag från hela Norden och tredje bästa 
svenska klubb. Alehofungdomarna som 
stod för bedriften var Joakim Eliasson, 
Elin Blick, Albin Thunberg och John 
Persson. Laget låg hela tiden bra till 
och på den avslutande sträckan slog 
John Persson till med ett mäktigt ryck 
i sista uppförsbacken och även bästa 
sträcktiden, vilket gav Alehofs bästa 
placering hittills på 10-mila.

Alehofungdomar i topp tio på 10-mila

ÅT 2 KORV MED BRÖD

Åsa Kristiansson
asa@alekuriren.se

PÅ EKARÅSEN
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

Förråds-/Sjöcontainer säljes
Beg/Nya olika storlekar
Tel 0704-26 02 00
www.boxcon.se– Med det du vill veta

Sport
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