
NÖDINGE. Ale HK tog 
andra raka segern 
genom att hemmaslå 
Partille.

Trots ett stort under-
läge i halvlek var det 
inget snack om saken 
efter paus.

– Vi spelade bättre, 
men hade också mar-
ginalerna på vår sida, 
erkänner spelande trä-
naren, Fredrik Berg-
gren.

Det bästa med segern över 
Partille var att den räknas lite 
extra.

– Ja, eftersom vi sällan 
vinner mot lag som ligger 
bättre än oss i serien så var 
det här ett rejält trendbrott. 
Annars brukar vi nästan bara 
vinna mot de sämre lagen. 
Det här 
kan kanske 
ge gubbar-
na lite själv-
förtroen-
de. Vi är så 
pass bra att 
vi kan hota 
alla lag i den här serien, säger 
Berggren.

Det visade Ale HK defini-
tivt i andra halvlek mot Par-
tille. Underläge 7-13 knäckte 
inte hemmalaget.

Underpresterade
– Nej, vi visste att vi hade un-
derpresterat. Dessutom hade 
vi haft många bollar i virket. 
Det brukar jämna ut sig och 
det gjorde det också. I slutet 
av matchen får vi med oss allt 
och då blev Partille lite grini-
ga, berättar Berggren.

Framförallt var det återi-
gen målvaktsspelet som impo-
nerade mest i Ale HK. Chris-
ter Olsson avlöste Torbjörn 
Mattsson som absolut inte 
hade gjort bort sig mellan 
stolparna i första halvlek.

– Men Christer var feno-
menal när han kom in. De 
kompletterar varandra väl-
digt bra. Christer har växt ett 
antal klasser den här säsong-
en. Det är riktigt roligt att se, 
berömmer Berggren.

Framåt var det Mattias 
Wahlqvist som visade vägen. 
"Sälen" har annars haft det 
lite jobbigt i inledningen på 
säsongen.

Lossnade för Sälen
– Ja, han har väl inte haft rik-
tigt samma utdelning som ti-
digare år, men samtidigt har 
han inte haft lika mycket spel-
tid. Nu kan man säga att han 
och Marcus Persson delar på 
rollen som vänsternia och det 
kan ha påverkat honom. Hur 
som helst var det roligt att det 
äntligen lossnade. Tio mål är 

verkligen 
bra gjort.

Ale 
hoppas att 
trenden 
ska hålla i 
sig. Siktet 
är inställt 

på att vara med i toppen.
– Det skulle vara roligt om 

vi kunde hänga på nu. Det 
känns som att vi är på väg att 
hitta rätt. Vi jobbar mycket 
med ett nytt grundspel. Vi 
har ändrat helt och hållet. Nu 
spelar vi ett klassiskt rullespel 
med kantväxlar –ett hederligt 
RIK-spel, förklarar Berggren 
och fortsätter:

–Vi vill gärna utnyttja det vi 
är bra på. Kan vi sätta kanter-
na i rena lägen får vi i regel ut-
delning, dessutom har vi flera 
spelare som är duktiga en mot 
en. Det är också något vi strä-
var efter i spelet.

Nästa helg väntar Rya 
borta.

– Det ska inte vara något 
bekymmer. Jag tror de har 
skrapat ihop två poäng än så 

länge. Fast vi får inte bli för 
självsäkra. Det är farligt.

För två veckor sedan bort-
aslog Ale HK Alingsås med 
imponerande 40-25.

Förvisso kom Alingsås till 
spel med ett 17-årslag. Bara 
en spelare var över 18 år. Han 
var för övrigt 19...
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Ale HK:s damer avgjorde i första
ÄLVÄNGEN. Ale HK:s 
damer tog ledningen 
med tre mål redan i 
första halvleken.

Den marginalen stod 
sig matchen igenom.

Hemmalagets Jes-
sica Petterson tillhörde 
planens minsta spe-
lare, men var överläg-
set störst när matchen 
avgjordes.

Ale HK kom än en gång till 
spel utan sin fruktade skytt 
Elina Mathiasson, men se-
riejumbon 
Stenungsund 
kunde ändå 
inte skaka 
hemmalaget.

I första 
halvlek inled-
de Ale piggt, men ett antal fel-
pass höll på att ställa allt på 
ända. Underläge 1-3 efter fyra 

minuter kändes oroligt, fast 
tjejerna reparerade skadan 
och tuffade till sig i försvaret. 
Där var Ann-Sofie Wallberg 
mer eller mindre felfri mat-
chen igenom. Med auktoritet 
styr hon försvarsspelet per-
fekt. Innan de första tjugo mi-
nuterna var spelade hade Ale 
HK skaffade sig 11-8.

I mittperioden bjöds publi-
ken i Älvängens kulturhus inte 
på någon större handbolls-
underhållning. Hemmalaget 
kunde dock dryga ut sin led-
ning med ytterligare ett mål 

till 16-12.
I slutpe-

rioden var 
Stenungsund 
nära att gå 
ikapp, då Ale 
inte hitta-

de målet förrän efter knappt 
sex minuter. Ställningen 
var 17-16 och i det skedet 

kunde vad som helst ha hänt. 
Stenungsund lyckades trots 
utvisning nå en kvittering, 
men det gav faktiskt hemmat-
jejerna ny energi. Innan mat-
chen var över hade Ale ryckt 
ifrån till 20-17.

Ale HK är kraftigt hämmat 
av att distansskyttet inte fung-
erar. Avsaknaden av Elina Ma-
thiasson är stor. I torsdagens 
match fick Ale istället an-
förtro sig till Jessica Petter-
son som hade pigga ben såväl 
framåt som bakåt.

Matchen mot Stenungsund 
var nya tränarduon Preben 
Justesen och Mats Olofs-
sons första uppdrag som an-
svariga för Ale HK:s damer. 
Det blev kanske ingen smak-
start, men en seger är alltid 
en seger.

CHRISTIAN 
KJELLBERG
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HANDBOLL
Div 3 Göteborg, dam, torsd 22/11
Ale HK - Stenungsund 20-17

Matchvinnare för Ale HK:s damer var Jessica Petterson och Ann-Sofie Wallbert.Matchvinnare för Ale HK:s damer var Jessica Petterson och Ann-Sofie Wallbert.
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10.30-14.00
Mini handbollscup

15.30
P95 Ale – Banér

16.20
P93 Ale – Sävehof

Ale gymnasium

13.45
Herr div 5: Ale – Baltic

14.45
Dam Div 3: Ale – HP Warta
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Och herrarna tog andra raka efter supervänding

Mattias Wahlqvist gjorde inte mindre än tio mål mot Partille, 
varav fem på straff. "Men dom ska också sättas", sa spelande 
tränaren Fredrik Berggren nöjt.

Ale låg under med 7-13 i halvlek – vann meAle låg under med 7-13 i halvlek – vann med tvåd två
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