
NÖDINGE. Temperaturen 
på handbollen i Ale är 
inte lika hög som den en 
gång varit. 

Närheten till Göte-
borg är en del av pro-
blemet.

– Jag tror att om 
vi fick behålla våra 
juniorer hade vi kunnat 
klättra i seriesystemet 
ganska snabbt, säger 
Ale HK:s nye tränare 
Fredrik Berggren.
– Snabba fötter upp för trap-
pan , tre varv.

Fredrik Berggren sänder 
ut sina mannar på fysövningar 
under träningen en sen kväll i 
gymnasiet. Han sänder ut sig 
själv också för den delen. Berg-
gren är spelande tränare för Ale 
HK i år.

– Jag tror att det kommer 
fungera bra att vara spelande 
tränare, det är bara coachning 
under matcherna som kan bli 
lite svårt, men där har jag hjälp 
av lagledaren Frank Wahl-
qvist, säger han.

Förra säsongen i division tre 
är Ale HK allt annat än nöjda 
med. Laget slutade nia i tabel-
len och en av målsättningar-
na för i år är att göra ett bättre 
resultat och vara bland de fem 
bästa.

– Det är en realistisk mål-
sättning om alla tränar tillräck-
ligt för att nå dit, säger Berg-
gren. Det har varit lite si och 
så med träningsvilligheten ti-
digare år men nu har vi spela-
re som sagt att de vill satsa och 
kör på bra.

Truppen består av ett fem-
tontal spelare, det är ett ungt 
lag med några 30-taggare som 
tillför rutin. Under säsongen 

är tanken att juniorer ska lyftas 
upp och fylla ut truppen. Ett 
avbräck är att förra årets spe-
lande tränare Per Johannes-
son, som var mycket viktig för 
laget, slutat spela. Som ersättare 
har Markus Persson kommit 
tillbaka till Ale från Kungälv. 
Berggren nämner honom som 
en av årets nyckelspelare. Men 
annars är det svårt att locka ny-
förvärv till Ale. 

– Det är en bit att åka från till 
exempel Göteborg och vi kan 
inte erbjuda så mycket. 

Storstan konkurrerar
Ett annat problem för handbol-
len i Ale är att lovande, unga 
talanger snabbt försvinner till 
klubbar i storstan.

– Om klubben kan börja höja 
ribban och visa att det satsas 
skulle det vara enklare att hålla 
kvar talangerna. Vi får fram 
många bra handbollsspelare i 
kommunen och hade vi fått ha 
kvar dem hade vi snabbt kunnat 
klättra i seriesystemet.

För att lyckas bättre i år än 
i fjol ska Ale HK börja spela 
rakare och snabbare.

– Vi ska få högre fart i spelet 
och utnyttja att vi är stora, 
tunga och duktiga i en mot en- 
situationer, förklarar Berggren. 
Förut har vi haft mycket kom-
binationer men det ska vi gå 
ifrån.

Bra fysik
Medan spelarna börjar slänt-
ra in efter fem kilometers löp-
ning, den så kallade Nolrun-
dan, berättar Berggren att laget 
har bra fysik i år jämfört med 
andra division tre-lag.

– Vi har två gemensamma 
träningar i veckan och det är 
egentligen för få. Vi kör ett 
tredje pass individuellt med 
löpning eller styrketräning.

Konkurrensen om bra hall-
tider i Ale gymnasium är hård, 
men i år har laget i alla fall två 
träningar i sin matchhall. Även 
konkurrensen om publiken har 
hårdnat i takt med bland annat 
innebandyns framfart i kom-
munen. Den 23 september 
drar serien igång hemma mot 
Tostared. 

– Jag hoppas att det kommer 
många och tittar, säger Fred-
rik Berggren. Det brukar inte 

direkt vara överfullt.

ALE. I år har Nödinge 
SK och Ale HF inlett 
ett samarbete som för-
hoppningsvis ska för-
bättra damhandbollen 
i Ale. 

Med ett lag i division 
tre och ett i division 
fem finns det alter-
nativ för både de som 
vill satsa och de som 
spelar för skojs skull. 

Allt för att behålla 
talangerna när andra 
intressen lockar.

Klubbarna har sedan ett år 
samarbetat på herrsidan och 
från den begynnande säsong-
en börjar även juniorer och 
damlag arbeta tillsammans.

– Det beror på tränarbrist 
och till viss del spelarbrist. Nu 
får vi större trupper, bättre kva-
litet på träningar och därmed 
bättre spelare, säger tränaren 
Christian Kjellberg.

Tanken är att de bästa spe-
larna från båda klubbar spelar 
i ett division tre-lag och de 
som inte satsar lika mycket kan 
spela i ett lag i femman. Visar 
man framfötterna i femman 
finns möjligheter att ta klivet 
upp till trean. Lagen är unga 

och består till stor del av juni-
orer som kommer att dubbla i 
både a-lag och juniorlag.

– Det ser mycket lovande 
ut, säger Christian Kjellberg. 
Många av de unga spelarna har 
stor potential och vi har fått 
in ett par riktigt duktiga tjejer 
från Kungälv. 

Förra året slutade Nödinge 
SK:s damer ganska långt ner i 
tabellen och målet för säsong-
en är att man vill vara bland de 
fem bästa i division tre. För-
hoppningen är att kunna gå 
upp till tvåan.

– Kanske inte i år men om 
två år kan vi säkert gå upp. 

Kjellberg tränar laget till-
sammans med tre andra ledare. 
Två kommer från Nödinges 
förra damlag och två från Ale 
HF. Damlagen kommer att 
spela under namnet Ale HF.

– Att ha tränare med från 
varje lag gör att tjejerna 
känner större trygghet. Sedan 
kommer vi att fortsätta med 
det spelsystem som Nödinge 
spelat med i flera år och det 
är bra att ha med tränarna från 
Nödinge som kan det bäst.

ÅSA WALL
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Handbollen i Ale är inte så het som den kunde vara om bara 
talangerna stannade kvar i kommunen. Fredrik Berggren visar 
hur övningen ska gå till under Ale HK:s måndagsträning.

Sport

Säljare
Linus    0303-24 80 10
Nicklas 0303-23 08 08

E6:an syd Kungälv 2 km parallellt med motorvägen

Peter, Nicklas och Linus  hälsar er välkomna
Öppet månd-fred  9-18  lörd 10-15

Adria 470 Husvagn, -87 29.900 kr
Alfa Romeo GTV 3,0 V6 -97 99.900 kr
Audi A4 1,8T Sedan -02 114.900 kr 
Audi A6 2,4 Avant qauttro-01 99.900 kr
BMW 320 i Sedan 4-D -02 134.900 kr 
BMW 520 I TOURING -01 119.900 kr 
BMW 525 IA Sedan -03 154.900 kr
Cadillac De Ville Sedan -92 54.900 kr 
Chevrolet Blazer 3D 4,3 -98 69.900 kr 
Chevrolet Camaro V8 -67 264.900 kr 
Chevrolet Van V8 Vortec-97 99.900 kr
Chrysler PT Cruiser 2,0-04 114.900 kr 
Chrysler PT Cruiser 2,0 -01 74.900 kr 
Fiat Doblo Cargo 1,6i -02 54.900 kr 
Fiat Punto 60 3-D -02 49.900 kr 
Ford Explorer 165Hk -94 34.900 kr 
Ford F250 V8 Turbo Diesel Automat 
(Harley-Davidson) -04 375.000 kr 
Ford Mondeo 2,5 v6 -06 159.900 kr 
Hyundai Accent 1,6 GS -04 64.900 kr 
Hyundai Santa Fe 2,4 -03 124.900 kr
Lexus LS 400 V8 -92 44.900 kr 

Mazda 626 1,8 Sedan -96 29.900 kr 
M-Benz E 240 Classic -98 79.900 kr 
M-Benz SL 500 Cab -03 499.000 kr 
M-Benz SL 500 Med -94  144.900 kr
Opel Astra GL -93 15.000 kr 
Opel Omega 2.5 V6 -97 34.900 kr 
Peugeot 406 1,8 SR -99 45.900 kr 
Peugeot 807 2,2 ST -05 179.900 kr 
Peugeot Expert 2,0-04 129.900 kr 
Renault 4 Laban -66 44.900 kr 
Renault Clio 1,2 16v -03 69.900 kr 
Renault Clio 1,2 16v -04 79.900 kr 
Renault Megane 2,0 -97 29.900 kr 
Saab 9-3 1,8 Sedan -05 129.900 kr 
Saab 900 2,0 SE -97 34.900 kr 
Saab 900 I Sedan -88 14.900 kr 
Saab 900 S 2,3I Kombi -94 14.900 kr 
Saab 9000 2,0 Sedan -92 19.900 kr 
Toyota Starlet Halvkombi-98 39.900 kr 
Volkswagen Sharan-99 59.900 kr
Volvo 850 GLT 20v -92 19.900 kr 
Volvo 945 GL Kombi -91 14.900 kr
Volvo S70 2,4T -99 74.900 kr 
Volvo S70 TDI DiESEL,-99 94.900 kr 
Volvo V70 2,4 170 -02 124.900 kr 
Volvo V70 business -02 99.900 kr 
Volvo XC70 2,5T Kombi -01 134.900 kr 

Ale HK viAle HK vill in i rampljuset

När ska det lysa över handbollen igen? Spelande tränaren Fredrik Berggren hoppas på en topp 
fem-placering för Ale HK i år.     
    

Nytt samarbete ska stärka 
damhandbollen

Orkar du 
inte läsa?

Låna en ljudbok 
på biblioteket istället

FREDRIK BERGGREN
Ålder: 33
Familj: Fru och två barn
Yrke: Lärare
Började spela handboll: På mellan-
stadiet i Älvängen

Världens bästa handbollspelare: 
Ljubomir Vranjes, för att han visar 
att man kan vara bra utan ha alla 
förutsättningar som att vara två 
meter lång och skjuta hårt.
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I ALE GYMNASIUM
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Matilda Mattsson på Lismuse Lass vann i Nygård.

Foto: Lotta Svensson, Lottas Foto

Ale Jennylunds ridklubb 
skördar framgångar. För 
andra året i rad tog Matilda 
Mattsson på Lismuse Lass 
hem Eric Hesslunds Cup L:
A kategori D på Nygårds 
Ryttarsällskaps ponnytävling 
söndag 26 augusti. I helgen 
var det hopptävlingar på 
Jennylund. Trots att vädrets 
makter inte var på arrangö-
rens sida avlöpte tävlingen 

galant. Antalet starter mins-
kade och banorna blev hala, 
men några olyckor inträffade 
ej.

Bäst placerad från Ale Jen-
nylunds Ridklubb blev Ann-
Sofie Wallbert på hästen 
Dens som kom femma i klas-
sen 1,10 m.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Fina insatser av Ale Jennylund


