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ÄLVÄNGEN. Fredrik 
Berggren gör sin andra 
säsong som ansvarig 
tränare för Ale HF.

Första året tog laget 
fler poäng än på många 
år.

Med ännu mer fart 
på boll och fötter är 
målet inställt på en 
plats bland de främsta i 
division 3 västsvenska 
västra.

Det har varit en strulig för-
säsong för Ale HF:s herrar. 
Laget fick ändrade tränings-
tider i matcharenan, Ale 
gymnasium. Träningarna på 
måndag-onsdag byttes till 
tisdag-torsdag, men där höll 
årets säsong på att sluta. Hu-
vudtränaren, Fredrik Berg-
gren, hade nämligen inga 
möjligheter att leda laget 
under tisdag och torsdagar.

– Vi fick därför avstå från 
att träna i Ale gymnasium. Is-
tället kör vi måndag-onsdag 
i olika hallar, gamla idrotts-
hallen i Nödinge och Älväng-
ens kulturhus. Hur det påver-
kar oss att inte få träna i mat-
charenan återstår att se, men 
helt bra är det inte, säger 
Berggren.

Oregelbundna tränings-
förhållanden har varit ett 
problem för en redan tunn 
trupp. De tre senaste veck-
orna har dock varit bättre 

och Berggren hyser goda 
förhoppningar om att laget 
kommer att vara redo till pre-
miären hemma mot Fjärås nu 
på söndag.

– Vi tog en av fyra poäng 
mot dem i fjol och har väl lite 
revansch att fodra. De spelar 
ofta ett utgrupperat försvars-
spel som vi har haft svårt 
för, men nu har vi blivit ett 
år äldre och förhoppnings-
vis bättre.

Ale HF har en ganska tunn 
besättning på nio meter. De 
riktigt 
heta dis-
tansskyt-
tet lyser 
även i år 
med sin 
frånvaro.

– Vi 
bygger 
vårt spel 
på fart och fläkt. Det är ge-
nombrott som gäller för oss, 
något skytte är vi inte kända 
för. Vi har fokuserat på att 
träna samarbetskombinatio-
ner två och två. Hela laget 
behöver inte vara involverat. 
Det blir ofta alltför invecklat 
då. Ett enkelt grundspel med 
individuella initiativ, där två 
spelare samverkar för att ta 
sig fram är vad vi vill se, säger 
Berggren.

På förlustsidan finns två 
spelare som fick mycket spel-
tid förra säsongen, Daniel 
Jannesson och Nicolas 

Myrén, båda vänstersex-
or. Jannesson var dessutom 
lagets näst bäste målskytt.

– Det är tunga avhopp, 
men jag hoppas att det för 
med sig att några andra kliver 
fram och tar ett större ansvar. 
Vi har ett antal utvecklings-
bara talanger i laget. Linje-
spelaren, Anton Thunberg, 
är en av de som jag tycker har 
alla förutsättningar att bli rik-
tigt bra, kommenterar Berg-
gren.

Nyckelspelare på förhand 
är annars 
mål-
kungen, 
Marcus 
Pers-
son, och 
självklart 
träna-
ren själv, 
Fred-

rik Berggren. Från de egna 
leden tar Joakim Samuels-
son i år klivet upp som för-
staårssenior.

– Det är intressant spelar-
typ. Jag tycker dessutom att vi 
har ett väldigt starkt målvakt-
spar i år. Torbjörn Mattsson 
och David Nielsen kommer 
ta många poäng åt oss.

Vad är viktigast i år för att 
det ska bli en bra säsong?

– Nummer ett är att vi får 
vara skadefria. Truppen är 
egentligen alldeles för tunn 
så vi måste ha lite tur om det 
ska bära riktigt långt, svarar 
Berggren.

Vad har ni satt för mål?
– Vi har inte uttalat något 

när det gäller placering, men 
målet är att alla ska bli bättre 
handbollsspelare. I fjol tog 

alla ett steg i rätt riktning och 
jag hoppas vi kan fortsätta på 
den inslagna vägen.

Att tippa utgången i divi-
sion tre är nästintill omöjligt 
eftersom serien innehåller 
mängder av farmalag till elit-

lag. Deras slagstyrka varierar 
från match till match beroen-
de på vilka spelare som finns 
tillgängliga.

– Men de lag som kommer 
från tvåan brukar vara med i 
toppen, så Banér blir tro-

ligtvis ett av topplagen och 
vi ska försöka vara med där-
uppe också, avslutar Fredrik 
Berggren.
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Fredrik Berggren gör sin andra säsong som huvudtränare. Han anser att flera av de yngre 
spelarna ska kunna ta ytterligare ett par steg i sin utveckling. Anton Thunberg (t h) och Mat-
tias Wahlqvist är två av de som Berggren hoppas lite extra på.
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Vi bygger vårt spel på fart och 
fläkt. Det är genombrott som 
gäller för oss, något skytte är 

vi inte kända för.
Fredrik Berggren

Nu återstår fyra viktiga mat-
cher för ÄIK. Marieholm 
och Arvesgärde hemma samt 
Bergsjö och Gårda borta. Det 

gäller verkligen att ladda bat-
terierna och käka taggtråd 
resten av säsongen och ge allt 
som går att plocka ur laget.

ÄIK fick starta mot vind 
och sol, men trots detta blev 
det en lyckosam inledning. 
Redan i den  femte minu-
ten blev det 1-0 då Raid Yoel 
sprintade ifrån sin back och 
slog bollen tätt under ribban. 
Därefter tog gästerna över 
och satte hemmaförsvaret på 
det hala. Utjämningen kom 
på straff genom Daniel Hul-
temo och 1-1 stod sig tills 
sekunderna före pausvilan då 
Simon Enyck ordnade 2-1.

Efter paus hade ÄIK både 
sol och vind i ryggen, men det 
blev Skogen som utjämnade 
på ett hårt skott efter en fri-
spark.

Johan Karlsson fick en fin 
träff med  pannan och ordna-
de 3-2 i den 65:e  minuten och  
vidare trodde samtliga att 4-
2 pickades in på frispark, men 
domaren slog ut med händer-
na och annullerade fullträffen 
för ruff.

Lördagsvinsten över Fotö 
blev en lätt uppgift för Peter 
Karlssons manskap och med 
lite tur och skärpa borde mål-
siffrorna stigit ytterligare i 

höjden.
Efter paus hade inte Fotö 

inte många fötter på bollen. 
Hemmalaget broderade som 
de ville och  publiken runt 

Nolängen trivdes verkligen i 
det sköna höstvädret.

– Jag är imponerad över 
den vilja samtliga visade och 
vi tog helt musten ur dem i 
den andra halvleken, sade 
Peter Karlsson.

Den här gången gick det 
inte åt skogen
– ÄIK tog årets första vinst på Älvevi
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Ett tidigt ledningsmål för ÄIK mot Skogen ordnade Raid  
Youel till då han sprintade fram och slog bollen tätt under 
ribban.           Foto: Allan Larson

ÄLVÄNGEN. Slutsignalen kom som en befrielse 
både bland hemmaspelare och publik i lördagens 
viktiga streckmatch på Älvevi.

Älvängen besegrade Skogen med 3-2 (2-1).
Det var hög tid att laget tog sina tre poäng, 

vilket också blev årets första hemmaseger. 

Nol IK sög musten ur Fotö

PÅ NOLÄNGEN
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Kvartetten hos Nol som sänkte Fotö. 4-0 blev segersiffrorna på Nolängen i lördags. Fr v: 
Martin Eriksson, Erik Häggström, Markus Magnusson och Björn Nilsson.

Foto: Allan Larson

NOL. Genom vinsten mot Fotö med 4-0 har Nol IK 
stora chanser att ta sig upp i femman. 

Men då fodras vinst vid eventuella kval.
En uppgift som NIK bör klara.


