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NÖDINGE. Ale HF pre-
miärsegrade hemma 
mot Fjärås.

Ett omutligt försvars-
spel lade grunden för 
storvinsten.

Under de inledande 
20 minuterna tilläts 
gästerna bara göra tre 
mål.

Handbollspubliken bjöds på 
fin underhållning i säsongens 
första match i Ale gymna-
sium. Ale HF såg spelsugna 
och motiverade ut. Med en 
heltänd Torbjörn Mattsson 
mellan stolparna var det mer 
eller mindre stängt under 
den första halvleken. Endast 
sju insläppta skvallrar om ett 
ramstarkt försvarsspel.

– Det var en positiv över-
raskning. Jag visste inte rik-
tigt var vi stod, men idag hjäl-

per vi varandra som vi ska och 
sedan är ju Torbjörn lysande 
i målet, säger spelande träna-
ren, Fredrik Berggren efter 
matchen.

Framåt var det också 
effektivt. I den 18:e minuten 
limmade Torbjön Matts-
son ett desperat distansskott 
och kastade snabbt ut bollen 
till en fri Mikael Forsberg 
som satte 9-2. Målet speg-
lade matchbilden i den första 
halvleken. Efter paus föränd-
rades villkoren. Inom loppet 
av ett par minuter fick Ale 
HF tre utvisningar, varav ett 
matchstraff på nämnde Berg-
gren. Från läktarhåll kändes 
det röda kortet tveksamt ut.

– Det såg värre ut än vad 
det var. Vi hakade i varandra 
och jag hade inte en chans att 
komma undan. Två minu-
ter hade varit okej, menade 
Berggren.

Nu spelade det inte så stor 
roll denna gång, eftersom Ale 
var fyllt av självförtroende 
från den första halvleken. 
Inte minst storskytten och 
fjolårets målkung, Marcus 
Persson, var på ett sprud-
lande humör. Totalt hängde 
han in åtta mål varav åtta 
efter paus. Samspelet mellan 
niometersbesättningen och 
linjespelaren, Anton Thun-
berg, var suveränt långa 

stunder. I Berggrens  från-
varo fick Joakim Samuels-
son ett större förtroende 
som spelfördelare.

– Han löste den uppgiften 
riktigt bra. Det vore jättekul 
om Jocke kunde fortsätta i 
den här stilen. Han har stor 
potential och vi har verkli-
gen behov av ytterligare ett 
alternativ på mittnio, menar 
Berggren.

Målvakten Torbjörn 
Mattsson kom upp i 27 rädd-
ningar, varav 15 i den första 
halvleken. Han bidrog starkt 
till Ale HF:s positiva pre-
miär. Till Fjärås försvar ska 
sägas att laget till stora delar 
är helt nytt från det som i fjol 
vållade Ale stora bekymmer.

–Men jag är ganska säker 
på att de inte tillhör de sämsta 
lagen i serien, avslutade Fred-
rik Berggren och menade att 
det som Ale visade upp i sön-
dags lovar mer.

Fotnot: Ale HF:s B-lag besegrade 
Svanesund med  24-17.
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Älvängen

Nu är hösten på väg...
...så unna 
dig själv lite 
personlig tid.
Vi erbjuder allt från en enkel 
klippning till en total makeover.

En stund i vårt solarium 
piggar garanterat upp...
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Svenska Blåstjärnan kommer att ha uppvisning 
i kaninhoppning på gräs och informera 
mer om deras verksamhet. 

Vi har bjudit in Sandra Svantesson och Anki Wilhelmsson 
som har lång erfarenhet av hundar som kan svara på era 
frågor. Vi kommer att anordna kurser nu i höst. Allt från 
unghundsträning till tävlingslydnad

Vi bjuder på fi ka både till dig och din vän

Många fi na hösterbjudanden
Ex. Refl exer fr 25:- Hundben, leksaker, 
vintertäcken 30% rabatt.
Grimmor 2st 100:- - och mycket mer.
Salsa Hästfoder, Spån/Torv, Royal Canin, 
Doggyfoder, Kattmat fr 15.50:-/kg

Katt 2-10kg 
Hund 6-20kg

75:- rabatt
Klipp ut och ta med 

till butiken.

Gäller enbart hos Fyra Hovar 
och endast den 4 okt 2008, så 

lång  lagret räcker.

Rabattkupong

Vi fi nns på Göta Bruk, Gula Villan 0520-65 88 07

Tävling
med fi na 

priser!

HÖSTMARKNAD
Lördag 4 oktober kl 10-14

Premiärseger 
– Ale HF vassa i båda riktningarna
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HANDBOLL
Ale HF – Fjärås 31-20 (15-7)
Mål Ale: Marcus Persson 11, Fredrik 
Berggren 6, Anton Thunberg 4, Mat-
tias Wahlqvist 3, Mikael Forsberg 2, 
Rikard Lidarp 2, Håkan Carlsson 1, 
Fredrik Johansson 1, Joakim Samu-
elsson 1. Matchens kurrar: Torbjörn 
Mattsson 2, Marcus Persson 1.


