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NOL. Nol IK som mis-
sade avancemang till 
femman i fjol – jagar 
vidare i år.

Andra halvlekens 
uppvisning mot Lundby 
06 gör att det finns 
skäl att vara optimis-
tisk.

– Det var roligt idag, 
konstaterade tvåmåls-
skytten Claes Berg-
lund.

Hemmalagets spelglädje gick 
inte att ta miste på efter paus. 
Halvleken hann knappt börja 
innan Pierre Wigeborn, 
nyförvärv från Överås, gjorde 
sitt andra mål för dagen och 
det blev senare även ett 
tredje. Robert Jigfelt och 
Christoffer Andersson var 
kreativa på mitten så länge 
de orkade. Jigfelts känsliga 
fot hittade rätt många gånger 
och dessa öppnande pass 
banade väg för giftiga anfall. 
Christoffer Andersson har 
en för division sex överlägsen 
teknik och han var vid ett till-
fälle ytterst nära att på egen 
hand dribbla sig igenom hela 
försvaret.

Sista delen av matchen 
flyttades anfallaren Claes 
Berglund ner på mittfältet. 

Det gav tyngd och stabilitet 
samt ett osedvanligt vackert 
mål.

– Det var inte så dumt va? 
Jag hade haft två tunga skott 
utanför målramen så den 
här gången ville jag gärna ha 
utdelning, berättar Berglund 
efter att ha rundat målvak-
ten, lurat bort sin bevakare 
och promenerat in med 4-1-
bollen i mål.

Nol har all anledning 
att rikta blickarna uppåt i 
tabellen. Centrallinjen som 
Nolängens stolthet ställer på 
benen är av god klass. Trup-
pen är bred och talangfull. 
Allra längst bak återfinns 
Martin ”Gorgi” Johans-
son mellan stolparna – en 
fantastiskt bra målvakt som 
fick karriären förstörd av en 
skada. Mittbackarna Anders 
Brandt och Mikael Samu-
elsson behöver ingen när-
mare presentation. På mitt-
fältet kryllar det av alternativ, 
några har vi redan nämnt. 
Bröderna Martin och Peter 
Eriksson används både som 
anfallare och yttermittfäl-
tare.

– Det ser bra ut. Kan vi 
bara behålla fokus och en 
seriös inställning till varje 
match kommer vi att gå 

långt. Det är killarna som 
avgör, talangen, rutinen 
och kunnandet finns, menar 
Claes Berglund.

En tidig nyckelmatch 
och en signal om var tränare 

Peter Karlssons mannar 
står spelas på lördag. Då 
möter Nol Hyppeln borta. 
Nästa hemmamatch spelas 
mot Bosna.

Lokaltidningen tippar Nol 

IK som klara seriesegrare när 
säsongen ska summeras i 
oktober.

Nol tog andra raka
– Krossade Lundby 06 med 5-2

PÅ NOLÄNGEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Claes Berglund och Pierre Wigeborn svarade för fem fullträffar när Nol IK förnedrade Lundby 
06 med 5-2 på Nolängen.

Claes Berglund lurade skjortan av allt och alla då han gjorde 
4-1 och retfullt kunde promenera i mål med bollen.
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SKEPPLANDA. Det 
blev oavgjort i årets 
första hemmamatch 
på Forsvallen.

Skepplandas damer 
var emellertid ytterst 
nära att sno åt sig 
alla tre poängen i 
lördagens möte med 
Torslanda.

En sen kvittering av 
gästerna innebar att 
slutresultatet blev 1-1 
(0-0).

SBTK:s hemmapremiär i 
solskenet på Forsvallen blev 
en relativt munter historia 
för de gulsvarta tjejerna. 
Kanske att de grämer sig 
över Torslandas sena kvit-
teringsmål, men spelet var 
ändå mer än godkänt.

– Den första halvleken 
är det mest ställningskrig 
och Torslanda är aningen 

bättre än oss. Efter paus 
spelar vi dock riktigt bra, 
bland det bästa vi presterat 
hittills i år. Det är lite synd 
att vi inte lyckas knyta ihop 
säcken, säger tränaren Stig 
Persson.

Lotta Hillebjer gav 
hemmalaget ledningen, 20 
minuter in på den andra 
halvleken. SBTK hade 
sedan bud på ytterligare 
fullträffar, men utan att få 
till det i avslutningarna. 
Istället kan gästerna kvit-
tera med drygt fem minuter 
kvar av matchen.

– Vi får vara nöjda med 
inledningen. Nu har vi tagit 
fyra poäng på två matcher 
vilket är helt okej, säger 
Stig Persson.

På lördag stundar en ny 
hemmamatch när Byttorp 
gästar Forsvallen.

JONAS ANDERSSON

SBTK-damerna kryssade 
i hemmapremiären

- Älska handboll- Älska handboll

Spelare, Ledare, Tränare och alla andra 
entusiastiska människor som på ett eller annat 

sätt är engagerade i Ale HF.

För några av våra lag är det nu lite sommarledigt, 
för andra väntar olika cuper under sommaren och för 

fl era lag är försäsongsträningen redan i full gång.

En riktigt bra säsong läggs till handlingarna, en säsong 
där våra A-damer blev seriesegrare och tar

klivet upp till div4, våra herrar i div3 gjorde sin bästa 
säsong på många år, B-laget kom 2 i sin serie och spelar 
glädjande nog i div5 nästa säsong,
våra ungdomslag har också visat hög kvalité och det känns 
tryggt med tillväxten i föreningen

Är du sugen på att spela handboll till hösten så kontakta 
oss redan nu, vi verksamhet för alla åldrar, handbollskolan/
boll o lek, som vi har i Skepplanda o Älvängen
drar igång i september för barn födda 01 och 02.

Mer information ring Kent 0704-385258

www.klubben.se/alehf

Tack alla,Tack alla,


