
2009  |   vecka 3  |   nummer 2  |   alekuriren 17SPORT

NÖDINGE. – Jag är 
grymt nöjd!

Fattas bara annat 
efter att Ale HF:s 
damer krossat Banér 
med 24-4.

Målvakten Zannah 
Larsson, 17, agerade 
rena väggen och 
släppte bara in ett mål 
i första halvlek, i andra 
blev det sämre – då 
släppte hon tre…

Ale Handbollsförening jagar 
en plats i division fyra nästa 
år. För att klara det krävs att 
vinna femman. För tillfället 
är laget fyra i tabellen, men 

bara en poäng efter toppla-
gen.

– Vinner vi resten, vilket vi 
mycket väl kan göra så klarar 
vi det här på 
egen hand, 
säger träna-
ren Peter 
Dahlqvist.

I sön-
dags var det 
toppen mot 
botten i Ale gymnasium. 
Banér har långt ifrån samma 
ambitioner som Ales unga 
damlag. Oavsett motstånd är 
det alltid en bedrift att orka 
köra över ett motståndarlag.

– På den punkten har vi 
blivit betydligt bättre i år. 

Tjejerna har en härlig in-
ställning och kämpar in i det 
sista. Det är underbart att se, 
säger Dahlqvist och berättar 

om det hem-
liga recep-
tet.

– Vi har 
talat om för 
tjejerna att 
det är sexigt 
med blåmär-

ken, sen dess har det inte varit 
snack om annat än att satsa i 
varje situation.

Precis som alla andra im-
ponerades han av målvakten 
Zannah Larsson som höll 
nollan i nästan 20 minuter i 
första halvlek.

– Straffen var inget att göra 
åt. Fyra mål på en hel match 
är ändå personligt rekord, 
säger huvudrollsinnehava-
ren som har drömmar om en 
framtida handbollskarriär.

Vill vidare
– Självklart skulle jag vilja bli 
så bra att en större klubb vill 
satsa på mig.

Spelar hon som mot Banér 
lär det finnas skäl att blicka 
framåt. Den ena paraden följ-
des upp av den andra.

– Det stämde bra idag. 
Hela laget gjorde en ka-
nonmatch. Vi har utvecklats 
mycket den här säsongen. 
Vårt passningsspel och tak-
tiska förmåga har förbättrats, 
säger Zannah Larsson.

Förutom en blixtrande re-
aktionsförmåga har Zannah 
sin bästa egenskap i närmast 
fenomenala utkast. När kon-
tringsspelarna är med fung-

erar de som ett framgångs-
rikt vapen.

– Vi har tränat mycket på 
utkast så därför är det roligt 
när vi får utdelning på det, er-
känner Zannah.

Framåt var Filippa Haaga 
och Johanna Sjöholm de 
största hoten. Filippa note-
rades för åtta mål.

Ale HF:s damsatsning är 
långsiktig. Klubben försö-
ker bygga ett lag från grun-
den. Stommen i division fem 
laget är födda på 90-talet och 
flera dublerar med spel i juni-

orlaget. Målet är att etablera 
ett damlag i division två.

– Det tror jag vi kan klara 
om alla fortsätter. Hur som 
helst så är det ett väldigt roligt 
gäng att träna, men rent 
sportsligt hade det varit sti-
mulerande att få ta några kliv 
uppåt i seriesystemet, funde-
rar Peter Dahlqvist.

Ale HF:s damer 
förkrossande bra

Johanna Sjöholm krigade 
framgångsrikt för Ale HF:s 
damer. Med sina 20 år tillhör 
hon de äldre spelarna i laget. 
Stommen är född på 90-talet.

Zanna Larsson var rena väggen i söndags. Ale HF:s damer vann med förkrossande 24-4 och 
Zanna höll nollan i nästan 20 minuter.

– Zannah Larsson höll nollan i 20 minuter

Härlig kämpaseger för Ale HF
NÖDINGE. Fysiskt, gri-
nigt och spännande.

Handbollsmatchen 
mellan Ale HF och 
Banér blev en kamp 
som innehöll det mesta.

Inte minst ett bra 
slut med Aleögon sett.

Det var en tabellmässigt 
viktig match för Ale HF. För-
lust mot Banér och laget hade 
varit avhängt. Nu har Ale fort-
farande chansen att knipa en 

framskjuten placering i årets 
division tre. Viljan att lyckas 
finns tveklöst där, för det var 
inget skönspel som banade 
väg för två poäng i söndags. 
Utvisningar 
var mer regel 
än undantag, 
men varken 
Banér eller 
Ale förmåd-
de utnyttja 
de många numerära överta-
gen. I halvlek var det ledning 
för gästerna med en boll. När 
Banér gjorde 14-16 och Ale 
fick både Fredrik Berggren 
och Anton Thunberg utvi-
sade såg det mörkt ut. Tre mi-
nuter senare stod det 17-16 
till hemmalaget. Det var en 
match med många ansikten. 
Lagen följdes åt hela matchen 
med ett eller två måls överlä-
ge för Ale.

– Killarna gör det riktigt 
bra idag. Glöm inte att vi sak-
nade Marcus Persson som 
normalt är vår bäste skytt, 
sa spelande tränaren Fred-

rik Berggren 
efter mat-
chen.

En avgö-
rande taktisk 
disposition 
fick effekt. I 

andra halvlek gick Ale över 
till 5-1-försvar, vilket störde 
Banér betänkligt. Samtidigt 
fick hemmakeepern, Tor-
björn Mattsson, tag i allt 
fler bollar.

– "Tobbe" är stabil i målet 
och framåt gör ju Joakim 
Samuelsson en fantastisk 
insats på vänsterkanten, be-
römde Berggren.

Kantspelet var klander-
fritt matchen igenom. De 

fem första målen svarade 
nämnde Joakim Samuelsson 
och kollegan, Peter Welin, 
på andra kanten för. Bakom 
succén ligger Martin Ohls-
sons hemkomst.

–Han har skrivit på för oss 
och  med Martin i laget får 
vi den mittnian vi har saknat. 
Det gör att Jocke kan få spela 

på sin favoritposition ute på 
kanten, berättar Berggren.

Avslutningsvis fick do-
maren också vädra det röda 
kortet, då Anton Thunberg 
fick sin tredje utvisning. Den 
andra för "tjöt".

– Det blir dyrt det här. Vi 
har en intern bestraffning 
i laget. Åka ut för "tjöt" på 

domaren är surt, särskilt när 
jag vet att han har fel, suckar 
Anton.

Nåväl, två poäng var nog 
en skön tröst trots allt.

– Men dyr för Anton Thunberg Peter Welin 
tog kampen 
liksom 
många 
andra i Ale 
HF. Banér 
som vann 
enkelt 
hemma fick 
se sig be-
segrade av 
ett tappert 
hemmalag. 
Vinsten var 
Ales femte i 
årets serie.

DAMHANDBOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nordiska mästerskapen 
i Ale Arena

Joakim Samuelsson, säker 
straffskytt och lysande på 
kanten.

HANDBOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra
Ale HF – Banér 28-25 (12-13)

HANDBOLL
Div 5 Damer
Ale HF – Banér 24-4 (10-1)

BOHUS. Det vankas 
landskamper i Ale 
Arena till helgen.

Nordiska mästerska-
pen för P19 arrangeras 
i Bohus.

Sverige möter Fin-
land och Norge.

Svenska Bandyförbundet 
gläds åt inomhushallarna. 
Det är här landskamperna 

förläggs och seniorlandsla-
get är inte långt borta.

– Nej, det tror jag inte. Vi 
har anmält vårt intresse. Det 
vore kul att få hit dem, säger 
Jörgen Östman.

Till helgen tas ett första 
steg, då Nordiska mäster-
skapen för P19 avgörs i Ale 
Arena. Den förmodade fina-
len mellan Sverige och Fin-
land spelas på söndag.


