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FOTBOLL I ALE

Söndag 7 okt kl 13.00
Vimmervi

Nödinge – Bjurslätt

Söndag 30 sept kl 17.00
Älvevi

Älvängen – Kärra/
Klareberg

Söndag 30 sept kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Hällesåker 

Lördag 29 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Lindome

Söndag 7 okt kl 13.00
Nolängen

Nol – Gråbo

Söndag 7 okt kl 13.00
Nolängen

Nol dam – Floda

FLODA. Efter sex raka 
vinster fick ÄIK nöja sig 
med oavgjort. 

1-1 (0-0) mot Lek-
storp är ett resultat 
som får anses som 
rättvist efter spel och 
målchanser.

Då Älvevi inte var i 
spelbart skick efter allt 
regn, flyttades matchen 
till Floda BoIF:s konst-
gräsplan.

När ÄIK fick en del återbud 
på speldagens morgon fick 
ungdomarna visa sina färdig-
heter. 

– Det var några tunga åter-
bud, förklarade Håkan Tids-
rand, men ersättarna, där-
ibland åtta juniorer, bidrog 
starkt till den vunna poäng-
en.

Bästa chansen för ÄIK kom 
strax före paus, men bollen tog 
strax utanför efter skott från 
Daniel Larson. Lekstorp tog 
vara på en försvarsmiss och 
ordnade 0-1 i början av andra 

halvlek, men ÄIK kom starkt 
tillbaka och kunde ordna 1-
1 genom Daniel Larson. Det 
var Per Ingvarsson som käm-
pade till sig en hörna som fick 
en lyckad utgång.

Reducerat manskap
I slutkvarten  fick Daniel 
Larson sin andra varning och 
ÄIK fick spela med reduce-
rat manskap. Men försvaret, 
främst Jimmy Thörnqvist 
och Svante Larson, uppoff-
rade sig till det yttersta och 
ÄIK fick med sig ena poäng-
en från konstgräset i Floda.

ÄIK:s återstående pro-
gram är söndagens hemma-
match mot Kärra/Klareberg 
och sedan Hälsö i avslutning-
en den 6 oktober. Spännan-
de i både toppen och botten, 
medan ÄIK har sitt på det 
”torra”.

Älvängen kryssade på Flodala

PÅ FLODALA
Allan Larson

sporten@alekuriren.se
ÄIK;s Daniel Larson, till höger på bilden, ordnade utjämningen efter hörna.
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FÖRSTA FREDAGEN 
VARJE MÅNAD

70 & 80 tals musik hela kvällen!
Premiär-erbjudande : FRI ENTRÈ

Kom i tid, för det blir KÖÖÖÖÖöööööö............

Vi presenterar stoltVi presenterar stolt
För första gången i Ales historia..För första gången i Ales historia..

Premiär 5:e oktober!Premiär 5:e oktober!
med start kl. 21med start kl. 21

ÄLVÄNGEN. 1991 inledde 
Nödinge SK, Skepp-
landa BTK och Älväng-
ens IK ett samarbete 
mer herrhandboll.

Från och med denna 
säsong spelar även 
damlagen och juniorla-
gen under namnet Ale 
HK.

I torsdags tog Ale HK:
s damer en historisk 
seger, då de vann sin 
första match i hemma-
premiären mot Varberg.

Efter ett snart 15 årigt samar-
bete på herrsidan var det änt-
ligen da-
mernas tur 
att repre-
sentera Ale 
HK. Premi-
ärmatchen 
mot Var-
berg blev 
en hård och 
tuff historia

Lagen följdes åt fram till 
22-21, där bestämde sig Ale 
tjejerna för att vinna mat-
chen.

Med en härlig inställning 
och hela tiden pådrivna av 
lagets för dagen bästa spela-

re, Sonja Dejancic, var det på 
slutet inget snack om saken.

Tränarparet Christian 
Kjellberg och Benny Sjö-
holm var mycket nöjda efter 

matchen, 
men hade 
också syn-
punkter på 
en hel del 
detaljer 
som måste 
putsas till. 

– Vi har mycket kvar att 
jobba med, men en kväll som 
denna gläds vi åt segern och 
den suveräna laganda som 
tjejerna visade upp. Det här 
bådar gott inför framtiden, 
konstaterade lagledningen.

Nästa vecka (7 oktober) är 

det handbollsfest i Ale gym-
nasium. Det stundar ett sam-
arrangemang med Ale HK:
s  herrar mot Kärra och da-
merna spelar direkt efter mot 
Tostared.

Målskyttar Ale HK: Sonja Dejancic 6, 
Elina Mathiasson 6, Jessica Petersson 
3, Caroline Karlsson 3, Caroline Rosen-
qvist 2, Johanna Sjöholm 2, Sandra 
Pekkelä 1.

Historisk 
seger för 
Ale HK:s 
damer

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, tor 27/9
Ale HK – Varberg 25-21 (8-8)

Segerskytt. Sonja Dejancic var bästa spelare i den historiska 
premiärmatchen för Ale HK:s damlag.

GILLAR DAMER

Kent Hylander
kent@alekuriren.se

NÖDINGE. Vilken smak-
start för Ale HK.

Årsfärske tränaren, 
Fredrik Berggren, fick 
se sitt lag krossa Tos-
tared med hela 40-19.

Bäst på plan var 
återvändande Marcus 
Persson.

Allt fungerade för Ale HK 

i seriepremiären hemma mot 
Tostared. Publiken njöt i fulla 
drag. Hela laget var på spel-
humör och gladast av dem 
alla var Marcus Persson som 
efter ett antal år i Kungälv nu 
är tillbaka där allt började –i  

Ale HK.
I och med storsegern gick 

Ale upp i serieledning, men 
redan på söndag kan den 
vara ett minne blott. Då 
ställs laget mot svårspelade 
Baltichov som hade lekstuga 

med Ale i fjol. Baltichov bort-
abesegrade Kärra i premiären 
med imponerande 33-20.

Det blir med andra ord en 
nöt som heter duga att knäcka 
för Berggrens mannar.

Försvaret som var ram-

starkt mot Tostared kommer 
att sättas rejält på prov. Mål-
vakten, Christer Olsson, 
som anslöt sig till Ale i fjol 
visade på nytt att han är ett 
stort ämne mellan stolparna.

Nästa söndag kommer 

Kärra på besök till Ale gym-
nasium. Det lär också bli en 
match som heter duga.Storseger för Ale HK i premiären

HANDBOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


