
VARBERG. Ale HF:s 
damer behövde en 
poäng för att säkra 
seriesegern i division 5.

Det blev två och 
därmed avancemang 
till fyran.

– En enorm presta-
tion av laget. Sedan 
början av december 
har de inte förlorat en 
match, säger klubbens 
ordförande och tränare, 
Kent Hylander.

Det vankas handbollsder-
by till hösten. I fyran väntar 
bland andra Nödinge SK som 
inte lyckades återvända till di-
vision tre den gångna säsong-
en.

– Förhoppningsvis leder 
det till ett extra stort intres-
se runt damhandbollen. Nö-
dinge har ju en lång och fram-
gångsrik tradition bakom sig 
på damsidan, så det blir en 
stor utmaning för oss att 
mäta krafter med de etable-
rade klubbarna, säger Kent 
Hylander.

Ale HF:s serieseger är ett 
steg på vägen mot division 
tre, där klubben vill etablera 
sitt damlag.

Lördagens bortaseger 
var långtifrån en enkel his-
toria. Ale tog förvisso led-
ningen tidigt, men Varberg 
gav aldrig upp. Hemmala-
get hade tio minuter in på 
andra halvlek ätit upp hela 
försprånget. Sara Johans-

son som storspelade i Ale-
målet under den första halv-
leken byttes ut i paus, vilket 
var bestämt i förväg.

– Vi har gjort så hela sä-
songen. Zanna Larsson och 
Sara har delat på uppdraget, 
men i lördags fick Sanna inte 
tag i bollarna. Sara fick därför 
komma in även i andra halv-
lek och som hon spelade, be-
rättar Kent Hylander.

Ale ryckte till sig en ny led-
ning och denna gång släpp-
te inte tjejerna greppet. Fi-
lippa Haaga och Johanna 
Sjöholm blev främsta mål-
skyttar.

Gedigen laginsats
– En gedigen laginsats, men 
det vore fel att inte lyfta fram 
systrarna Sara och Sofia Jo-
hansson. De var suveräna 
idag, säger Kent Hylander.

Ale HF såg ett tag ut att 
missa chansen till serieseger, 
men när Särökometerna ute-
slöts och serien räknades om 

var Ale plötsligt först i tabel-
len.

Inför nästa år kommer 
truppen att breddas. Stom-
men består av tjejer födda 
1990 och ett önskemål är att 
få in lite mer rutin i laget. 
Redan nu är det klart med 
målvakten Linda Päkkilä, 
28, från Warta. Ytterligare 
ett par spelare är på väg att 
skriva på.

Dessvärre är det också 
redan klart att en av lagets 
mest pålitiga målskyttar, Fi-
lippa Haaga, lämnar klubben 
för spel i Sävehof.

Mål Ale: Filippa Haaga 5, Johanna Sjö-
holm 5, Sofia Johansson 4, Sandra 
Dahlqvist 2, Michaela Janefeldt 2, 
Sandra Päkkilä 1. Matchens kurrar: 
Sara Johansson 2, Sofia Johansson 1.
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Sjörövarsimmet är en ungdomstävling för dom bästa 
Simklubbarna i Västsverige. Alesimmarna ställde upp 
med elva simmare där många slog sina personliga rekord 
och hade flera medaljchanser. Pricken över i:et var Feli-
cia Thonander (bilden) som tog silver i 25 meter bröst, 
genom att först vinna sitt heat, och sedan på tid ta sil-
vermedaljen. Vi ser en ny generation Alesimmare som 
kommer att bli väldigt spännande att följa.

Succé för Alesimmarna

NSK:s pojkar -98 är ett 
gott gäng med riktig käm-
parglöd och laganda. Efter 
närmare tre år tillsammans 
har laget allt mer hittat stabi-
litet, spel och varandra som 
lag. Man riktigt ser hur alla 
tänker handboll och framför 
allt, har roligt. Efter mycket 
vuxenarbete är det nu enkla-
re för killarna att se till lagets 
bästa, utan hårda ord och av-
undsjuka.

En ny satsning tog fart 
efter jul med träning två 
dagar i veckan i stället för en 
och fortsatt matcher under 
helgerna. Träning nummer 
två var mer frivillig, men det 
har inte inneburit att någon 
har avstått extra träningen i 
större utsträckning. Det ser 
jag som ett gott betyg till trä-
nare och laget som helhet.

Pojkar -98 har precis av-
slutat sin första riktiga hand-
bollssäsong med spel på stor 
plan. Vid näst sista seriemat-
chen var det lika mellan Nö-
dinge och Sävehof. Match-
dagen den 22 mars var av-
görande. De två topplagen 
skulle mötas på Nöding-
es hemmaplan, Ale gymna-
sium. Nervösa killar samla-
des för ombyte, matchsnack 
och uppvärmning. Tränarna 
fick peppa, lugna och förbe-

reda laget på en tuff omgång. 
Föräldrar, anhöriga och 
vänner samlades på läkta-
ren för att heja fram laget. I 
halvtid stod det lika, 8-8, och 
matchen stod och vägde. I 
andra perioden lade Nödinge 
i en högre växel och vann 
matchen med 16-12. Vilket 
jubel, på plan och på läktare. 
I söndags 29 mars spelades 
den sista matchen, vinst med 
25-8 mot Torslanda.

Vem kunde tro att dessa 
killar redan första serieåret 
skulle nå sådana framgångar, 
inte jag i varje fall. Det var 

inte länge sedan förra trä-
narna Ann-Sofie och Lisa 
fick ägna mycket träningstid 
till prat om att inte slåss och 
säga fula ord till varandra. 
Jag vill rikta ett stort tack till 
nya tränarna Östen och Mats 
som tog vid i september och 
även tack till alla föräldrar, ni 
är viktiga. 

Grattis Nödinge SK 
pojkar -98 till serievinsten 
och lycka till på Potatiscupen 
i Alingsås.

Lisa Dahlin
Lagledare

Serieguld till Nödinge SK:s handbollskillar -98

NSK:s killar födda 1998 lyckades ta guld redan första serie-
året.

BRIDGE
Vid partävlingen den 31 mars deltog 
14 par. Medel var 156 poäng och föl-
jande par placerade sig över medel:
1. Ole J Jensen/Per Karlsson           211
2. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson   186
3. Elsa Persson/Rickard Johansson  185
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          177
5. Karl-Axel Karlsson/Rolf Frössling     176
6. Nils Lindström/Stig Christensson    167
7. Tage Jonsson/Torsten Johansson  165
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FOTBOLL
Träningsmatcher
Norrby – Ahlafors 6-0

Ahlafors – Skoftebyn 1-2
Mål AIF: Andres Colombo.

Älvängen – Romelanda 7-3
Mål ÄIK: Ali El-refaei 3, Anders 
Wester, Per Ingvarsson, Johan Karls-
son, Axel Lindergren.

Älvängen  – Sjuntorps IF 2-0
Kommentar: Matchen spelades på 
Valhallas utmärkta plastunderlag.
– Tyvärr  tvingades vi ställa upp med 
ett flertal reserver, men samtliga 
visade verkligen framfötterna inför 
seriepremiären nu på torsdag på 
Gunnareds konstgräs, säger ÄIK-trä-
naren Håkan Tidstrand.

Division 4B Göteborg, damer
Ahlafors – Torslanda 1-2 (1-1)
Mål AIF: Sophia Axelsson.
Matchens kurrar: Emma Källberg 3, 
Sophia Axelsson 2, Caroline Karls-
son 1.

Nu öppnar vi en av Sveriges 
fräschaste anläggning i Nol

Träna helt gratis fram till 
invigningsdagen

29/8
på alla LIFE anläggningar

NY   Ale/Nol , ( Folketshusvägen 1) Öppnar 29 augusti 2009
NY    Hisings Backa (Folkvisegatan 15) 

GBG Centrum,  031-15 70 75 (Odinsgatan 6)

Gårda, 031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås, 031-331 10 90 (Storås Industrig. 20)

Kortedala, 031-48 99 50  (Dagjämningsg. 1) 

Långedrag, 031-29 98 88 (Redeg. 1)

Lerum, 0302-516 15 (Göteborgsv. 3)

Åbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

*299:-
GULDKORT

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
min. 12 månader basavtal, ord 399:-/mån, Prisgaranti

* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

mån

249:-
Grupp-Styrke- Konditionsträning

min. 12 månaders basavtal , ord pris 379:-/mån, prisgaranti
* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

Silverkort
*mån

De 500 första som tecknar 
Guldmedlemskap på anläggningen 

får ett startpaket

From. den 9/3 kan du köpa ditt 
kort på anläggningen

Beställ  även ditt kort på vår hemsida

www.lifeclub.ser

Pree Sale butiken är bemannad:
Måndagar & Onsdagar 16.00 -19.00

Lördagar11.00 - 14.00
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Vägbeskrivning till 
 LIFE Pree Sale butik

  vid brandstationen

  börja ditt nya aktiva liv

- Älska handboll- Älska handboll

HHANDBOLLENS DAGANDBOLLENS DAG
Älvängens KulturhusÄlvängens Kulturhus 

onsdag 15 april kl 16.30onsdag 15 april kl 16.30
Alla är välkomna!!

GRATTIS!GRATTIS!
Till Ale HF:s damerTill Ale HF:s damer 

som vann serien!som vann serien!

Lycka till i 4:anLycka till i 4:an

www.klubben.se/alehf

Välkomna till fyran!
– Ale HF:s damer seriesegrade i lördags

GRATTIS!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


