
NÖDINGE. Ale Hk blan-
dar och ger i slutet på 
säsongen.

Många unga spelare 
har fått speltid, men 
också en och annan 
gammal räv.

I söndagens hemma-
match mot Särökome-
terna vaktades målet av 
Jonas Lernbrink, 34.

– Det var mest en rolig grej. 
Det är elva år sedan jag spela-
de på allvar, men jag tyckte att 
det funkade hyfsat ändå, säger 
Lernbrink med lite distans till 
matchen.

Ja, det krävdes nog lite dis-
tans för att hitta något positivt. 
Särökometerna borde egentli-
gen inte skrämma unga och 
pigga Ale Hk.

– Äh, det är kört på för-
hand. Det går troll i spelet 
när vi möter 
de här gubbar-
na, mumlade 
Ale HF:s ord-
förande, Kent 
Hylander.

Det låg 
mycket i det. 
Ett tag såg det 
ut som om Alespelarna fick 
prestationsångest och de in-
dividuella misstagen haglade i 
parti och minut.

Matchen var som många har 
varit den här säsongen körd 
redann i halvlek. Gästernas 

taktik att punktmarkera Ales 
spelmotor Fredrik Berggren 
gav högsta utdelning. Hemma-
laget borde självklart ha testat 
att bänka Berggren för att få 
chansen att spela uppställt.

Enda ljuspunkten var åter-
igen Håkan Karlssons rappa 
kontringsspel. Mot Särökome-
terna noterades han för åtta mål 
och var därmed bäste målskytt i 
hemmalaget.

Mot Kärra var det ombytta 
roller. Ale tog kommandot och 
skaffade sig en sjumålsledning 
redan i halvlek. Göteborgarna 
tog sig närmare i andra halvlek, 
men Ale lyckades reda ut stor-
men och fick två välbehövli-
ga poäng. Torbjörn Mattssons 
målvaktsspel var en fröjd för 
Alesupportrar. Dessutom var 
det glädjande att notera hela 
nio målskyttar. Främst av dem 
alla var Daniel Jannesson som 

gör en av sina 
bästa säsong-
er i Aletröjan. 
Han har varit 
stabil bakåt 
och giftig 
framåt.

Förhopp-
ningsvis fort-

sätter det så i de två avslutande 
omgångarna då Baltichov och 
Tostared står för motståndet.

Ale Hk är för tillfället sjua i 
tabellen, men kan klättra i kraft 
av två segrar.
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FOTBOLL
Träningsfotboll
Velebit – Ahlafors IF 0-5 (0-2)
Mål AIF: Rade Radovic 3, Tobias 
Embäck, Daniel Olsson.

Ahlafors IF – Inlands IF 8-1
Mål AIF: Christian Berntsson 4, 
Tobias Embäck, Johan Elving, 
Andreas Helgé, Sebastian Hällbäck.

Division 3 Västsvenska västra
Ale HK – Särökometerna 34-40 
(13-22)
Mål Ale: Håkan Karlsson 8, Fredrik 
Berggren 6, Daniel Jannesson 6, 
Anton Thunberg 4, Markus Hylander 
3, Rikard Lidarp 3, Jonas Ahlberg 2, 
Fredrik Johansson, Mattias Wahl-
qvist. Matchens kurrar: Håkan Karls-
son 2, Anton Thunberg 1.
Kärra – Ale HK 29-31 (11-18)
Mål Ale: Daniel Jannesson 8, Fredrik 
Berggren 7, Nicolas Myrén 4, Henrik 
Karlsson 3, Michael Forsberg 2, Fred-
rik Johansson 2, Jonas Ahlberg 2, 
Anton Thunberg 2, Mattias Wahlqvist 
2. Matchens kurrar: Torbjörn Matts-
son 2, Daniel Jannesson 1.

Division 1 södra damer
Malmö – Surte IS 9-4
Mål Surte: Sandra Svensson, Ann-
Sofie Johansson, Maria Hagelqvist, 
Johanna Gratjova.

13-1 – Ahlafors IF har rivstartat
– Obesegrat under nye tränarens ledning
ALAFORS. Ahlafors har 
inlett träningsmat-
chandet med två raka 
segrar.

Först Velebit borta 
och sedan Inlands IF 
hemma.

13-1 och bitvis propa-
ganda – har "Håkans-
son-effekten" slagit 
till?
– Nej, det är för tidigat att 
dra några slutsatser. Killar-
na spelar bra och har visat en 
härlig inställning, då vinner 
man de här matcherna. Det 
blir snart tuffare tag. Redan 
på lördag har vi Kongahälla 
och sedan Lärje-Angered på 
söndag, säger årsfärske AIF-
tränaren, Peter Håkansson.
Tveklöst upplever han några 
av sina bästa dagar i fotbollsli-
vet just nu.

I lördags 
spelade hans 
gulsvarta 
mannar ut di-
vison tre laget 
Velebit efter 
noter. 5-0, tre 
av målen sig-
nerade Rade Radovic, två på 
frispark.

– Vi kommer få stor glädje 
av hans vänster fot, helt klart, 
myste Håkansson efter slut-
signalen.

Än mer lyrisk blev han 
emellertid när vi pratade om 

Daniel Olssons 2-0-mål.
– Såg du hur det gick till? 

Anfallare ska alltid spela fel-
vänd, släppa tillbaka bollen 
och gå första stolpen. Daniel 
togs sig dit och där kom också 
bollen. Underbart, utbrister 
Håkansson och visar upp sina 
skisser från genomgången.

De visar mycket riktigt att 
2-0-målet var ett exempel ur 
Håkanssons lärobok.

– Jag gillar när vi säger en 
sak och så går vi ut och gör det. 
Om och om igen. Vi har talat 
om att ytterbackarna måste få 
följa med upp i anfallet. Det 
gjorde killarna idag, konstate-
rade Håkansson.

Likadant var det i torsdags. 
En tämligen ny laguppställ-
ning fick chansen och som de 
tog den. Christian Bernts-
son, nyförvärvet från Zenith, 

tryckte in 
fyra bollar. 
Rikard Ny-
lander visade 
att mittbacks-
positionen 
absolut inte 
är fel.

På mitt-
fältet gjorde Emrik Eklund, 
36, comeback. Kritiska röster 
har gjort sina stämmor hörda 
under försäsongen, men de lär 
nu tystna.

– Emrik tillhör topptre 
på plan. Han är mer eller 
mindre felfri i rollen som de-

fensiv mittfältare. Det såg rik-
tigt stabilt ut, berömde Hå-
kansson.

Varför vinner ni så 
stort?

– Vi är heta. Killarna är 
tända till max. De löper upp 
och ner oavbrutet. Det är en 
fröjd att se.

Torsdagens kanon svarade 
dock Fredrik Lundblad för 
som drog på från 35 meter, 
träffade ribban-målvakten 
och i nät. Fullträffen betyd-
de 1-1. Ahlafors IF:s bur vak-
tades av Svante Larson som 
inte behövde skämmas för att 
han inte hann se kanonen.

– En sån träff. Bland det 
värsta jag sett, sa Håkansson.

HANDBOLL

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, sön 24/2
Ale HK – Särökometerna 34-40
Tisdag 26/2
Kärra – Ale Hk 29-31 (11-18)

FOTBOLL
Träningsmatch lördag 23/2
Velebit – Ahlafors IF 0-5 (0-2)
Torsdag 28/2
Ahlafors IF – Inland 5-0

INNEBANDY

Rade Radovic var spelsugen i första träningsmatchen. Två frisparkar skruvade han bland 
annat in.

Ale Hk hämtade sig snabbt

Fredrik Berggren släpptes lös mot Kärra och var då en av laget nyckelspelare. Mot Särökometerna punktades han effektivt 
bort och då var Ale Hk ett slaget lag.         Foto: Allan Karlsson
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