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NÖDINGE. Ale HK gjorde 
processen kort med 
gästande Kärra.

Hemmalaget ledde 
redan i halvlek med åtta 
mål och kunde vunnit 
med det dubbla.

– Vi vinner med nio 
bollar, men visst önskar 
jag att killarna hade 
behållit skärpan hela 
matchen, då hade vi 
säkert varit tjugo mål 
bättre, sa Aletränaren 
Fredrik Berggren.

Trots en överlägsen seger i 
söndagens drabbning med 
Kärra var det en märkbart 
irriterad hemmatränare som 
gick av planen. Han dröjde 
sig kvar länge med eftermid-
dagens domarduo.

– Jag åker på en utvisning 
för att jag ställer en enkel 
varför-fråga. Jag tycker det är 
konstigt med tanke på att jag 
har spelat handboll i över 20 
år och har en del erfarenhet. 

Jag borde kunna få fråga hur 
de dömer i en viss situation, 
utan att riskera två minuter, 
förklarade Berggren.

Drabbningen mellan Ale-
tränaren och domarparet var 
mer laddat än matchen. Kärra 
kom till spel med pojkar som 
knappt kommit i juniordres-
sen. När Ale HK tryckte på 
i första halv-
lek var gäster-
na chanslösa 
både i tempo 
och fysik.

– Vi spelar 
riktigt bra 
under en period och det känns 
som att vårt grundspel börjar 
sitta allt bättre. Dessutom fick 
vi ett antal kontringar som vi 
tog vara på, summerade Berg-
gren.

Ale HK har nu börjat forma 
framtidens A-lag, men än så 
länge är kvalitén som bäst 
när tränare Berggren själv är 
med på plan tillsammans med 
hemvändande Marcus Pers-
son, Mattias Wahlqvist och 
Daniel Jannesson. Tillsam-

mans svarade de för 23 av 31 
mål.

– Idag passade vi på att lufta 
alla spelare och det gör att 
det blir lite ryckigt, men jag 
tycker alla bjuder till. Själv-
klart önskar jag att skärpan 
varit 100% hela matchen, då 
hade vi vunnit med 20 mål, 
medgav Berggren.

Att Ale 
kan bjuda de 
bättre lagen 
motstånd vi-
sades för två 
veckor sedan 
då laget för-

lorade knappt mot Baltichov
– Vi gör en bra match i 50 

minuter, men orkar inte stå 
emot de sista tio. Det kommer 
förhoppningsvis att bli bättre 
under säsongen, sa en opti-
mistisk segertränare.

Noterbart är att Ale lät 
båda målvakterna, Christer 
Olsson och årsfärske Tor-
björn Mattsson, spela. Chris-
ter Olssons första halvlek var 
imponerande, men Mattsson 
var minst lika bra i andra. En 

annan publikfriare i matchen 
var vänsterkantens Daniel 
Jannesson som visade stora 
delar av sitt register med flip-
par samt skott på utsidan och 
insidan om målvakten.

Tabellen toppas efter tre 
omgångar av obesegrade 
Fjärås, Partille och ÖHK Gö-
teborg. Ale HK är fyra med 
sina två segrar. På söndag 
(14/10) möter Ale Särökome-
terna borta.
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Ale HK gjorde processen kort

Publikfriare. Daniel Jannesson gör inte bara flitigt med mål 
från vänsterkanten. Han gör dem med stil också.

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, sön 7/10
Ale HK - Kärra 31-22 (18-10)

NÖDINGE. Ale HK:s 
damer bjöd på en stor 
portion dramatik när 
de knep ena poängen i 
mötet med Tostared.

Allt avgjordes i första 
och sista anfallet.

När storskytten Elina 
Mathiasson skadades 
direkt efter avkast fick 
hemmatjejerna jobba 
i uppförsbacke, men 
när domaren pekade på 
straffpunkten i mat-
chens sista sekund ski-
pades till sist rättvisa.

Det oavgjorda resultatet 
mellan Ale HK och Tostared 
var inget att säga om. Det 
speglade i stora drag match-
bilden, även 
om detta var 
en drabbning 
som hemmala-
get gärna tagit 
full pott i .

– Vi får vara 
nöjda med utgången med 
tanke på allt som hände, men 
visst hade jag gärna sett att vi 
vunnit idag, sa Ale HK:s dam-
tränare Benny Sjöholm.

Det blev en dramatisk och 
underhållande tillställning i 
Ale gymnasium. Ales främsta 
hot på nio meter, Elina Mathi-
asson, vred knät redan i första 
anfallet. Hon fick hjälpas av 
banan och skadan såg riktigt 
otäck ut. Ändå dröjde det bara 
tio minuter in i mittperioden 
innan Elina ånyo lunkade ut 
på banan. Denna gång räckte 
det inte med envishet. Knät 
vek sig igen och mycket tyder 
på en korsbandsskada.

Med bravur
Ale fick kämpa sig kvar i mat-
chen utan Elina – och gjorde 
det med bravur. Gästerna såg 
länge ut att ha kopplat ett litet 
grepp om poängen, men hem-

malaget kom 
tillbaka. Ales 
hetare vilja 
och energi 
personifiera-
des av om-
skolade hö-

gerlöparen, Jessica Petter-
son, som nu är urstark ni-
ometare, och virvelvinden 
Catrine Aronsson. Tostared 
fick aldrig någon lugn och ro. 

Vid ett tillfälle var ledningen 
förvisso tre mål, men genom 
ett kontringsmål av Hannah 
Svensson, ett genombrott av 
Sonja Dejancic och ett dis-
tansskott av Carolina Rosen-
qvist så var ställningen utjäm-
nad. Tostared tog på nytt led-
ningen i slutskedet och såg ut 
att gå mot seger, då Ales tjejer 
krigade sig till ett straffkast 
när klockan stod på 19.59. Ca-
rolina Rosenqvist som redan 
tidigare under matchen place-
rat in ett antal straffar gjorde 
inget misstag den här gången 

heller.
Ale HK har nu spelat tre 

matcher och har fördelat in-
satserna rättvist. En seger, en 
förlust och en oavgjord. När-
mast på tur står Bollebygd 
borta på söndag (14/10).

Fotnot: I division tre damer pågår i år 
ett pilotprojekt med att dela in mat-
cherna i 3x20 minuters perioder.
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Dramatik när damerna kryssade

Full fart framåt. Det blev en målrik division tre match och 
Ranja Rmayle var en av Ales många målskyttar.

Foto: Allan Karlsson

Catrine Arons-
son härliga 
energi var väg-
visande när Ale 
HK:s damer kri-
gade sig till en 
poäng i hemma-
mötet med Tos-
tared.

Marcus Persson är tillba-
ka i moderföreningen. Med 
sitt aviga skott och sina 
snabba fötter är han fortfa-
rande mycket svårtstoppad. 
Fem mål blev det i söndagens 
drabbning med Kärra.
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Lördag 20 oktober kl 17  Ale gymnasium

Surte IS vs Warberg
Innebandy Damer division ett

Missa inte årets stora innebandyfest!Missa inte årets stora innebandyfest!
Fredagen den 9 november 

arrangeras årets innebandyfest 
på Hard Rock Cafe i Göteborg. 

Beställ dina biljetter på 
hrcfloorballparty@hotmail.com  hrcfloorballparty@hotmail.com  

Pris120 kr   
Åldersgräns 22 år + leg 

– Kvitterade på straff i sista sekunden

HANDBOLL
Div 2 Göteborg, damer, sön 7/10
Ale HK - Tostared 25-25


