
ÄLVÄNGEN. En spelar-
flykt från Kungälvs HK 
till Ale HF:s handbolls-
herrar lovar gott.

I hemmapremiären 
mot BK Olli visade nya 
Ale HF en sida vi aldrig 
sett.

– Det är ett sanslöst 
go i laget i år. Kungälv-
skillarna har stor del i 
det, säger coach Frank 
Wahlqvist.

Fem spelare har anslutit från 
andra sidan älven. Andreas 
Johansson, Niclas Svens-
son, Viktor Andreasson, 
Christoffer Ung och Kofi 
Gyan från Kungälv söker alla 
en ny utmaning i Ale HF.

– Vi kände att det var 
dags för en nystart. Det var 
uppenbart att Kungälvs 
HK inte ville satsa på oss, 
säger linjespelaren Andreas 
Johansson.

I hemma-
p r e m i ä r e n 
mot BK Olli 
var tre av fem 
K u n g ä l v -
skillar med i 
laget. Årets många nyförvärv 
har skapat en konkurrens 
som inte har funnits tidigare.

– Det är bara positivt. Alla 
tar det på rätt sätt och har 
förstått att det här utvecklar 
både laget och de enskilda 
spelarna. Killarna från Kung-
älv har bidragit med väldigt 
mycket, inte minst med att 
skapa en härlig stämning 
i laget, berömmer Frank 
Wahlqvist.

Förutom förstärkning-
arna från Kungälv har också 
Daniel Väre från Heid och 
Hafsten Hafsteisson med 

förflutet i bland annat Warta 
tillkommit.

Den sistnämnde firade 
stora triumfer mot Olli och 
blev lagets bäste målskytt.

Ale HF var i ledningen 
under hela matchen, men till 
och från var det ställnings-
krig. Hemmalaget, som i 
år spelar samtliga matcher i 
Älvängens Kulturhus, skaf-
fade sig en sexmålsledning 
efter första halvlek. Sen körde 
man fast. Under den andra 
halvlekens första 21 minuter 
gjorde Ale bara tre mål och 
Olli kom nästan ikapp.

– Det var spänt och ner-
vöst. Spelet låste sig. Vi tog 
en timeout och hämtade 
andan. Vi bestämde oss för 
att återta koncentrationen 
och avsluta ordentligt, säger 
mittnian Niclas Svensson 
som skötte straffkasten med 
bravur.

E f t e r 
a v b r o t t e t 
visade Mat-
tias Wahl-
qvist att han 
är tillbaka 
på allvar. 

Två viktiga mål, ett gediget 
försvarsarbete – och Ale fick 
vind i seglet igen.

– Där vände allt till vår 
fördel. Vi fick tag på några 
bollar och kunde kontra. 
Segern blev kanske väl stor 
till sist, säger målvakten 
Viktor Andreasson som 
visade att han på allvar utma-
nar Torbjörn Mattsson om 
positionen mellan stolparna.

Med en bred och stark 
trupp har Ale HF spetsat 
målsättningen. Topp tre i 
årets division tre.

– Vi har minst två spelare 

på varje position och ingen 
som faller ur ramen. Alla 
bidrar. Det ser riktigt bra ut, 
menar Andreas Johansson.

Hur trivs ni i Ale då?
– Jättebra. Det är en famil-

jär klubb med superkillar. Vi 
har känt oss välkomna från 
första stund. Det här kan 
bli riktigt bra, menar Niclas 
Svensson.

Efter en mindre lyckad 
seriepremiär förra helgen 
borta mot Särökometerna 
var det därför en stor lättnad 
efter segern mot Olli.

Ale HF blir mycket spän-
nande att följa i år. Tilläggas 
bör att spelande tränaren, 
Fredrik Berggren, saknades 
på grund av utlandsresa. 
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Lördag 10 okt kl 12.00
Nolängen

Nol – Nödinge

FOTBOLL I ALE

Resultat från Ale Basket
P92/P93 – Borås Marbo 56 - 43  
Kullavik BBK – P95 22-104  
P96 Onsala Pirates – Ale BK 42-38
Borås Marbo – F92/93 78-34
Brahe Basket – F95 73-64
F97 – Kortedala BBK 26-58

En hemmapremiär som lovar mera
– Ale HF har förstärkts med Kungälvskillar

Kungälvskillar visar vägen. Andreas Johansson, Niclas Svensson och Viktor Andreasson är 
tre av fem nyförvärv till Ale HF från Kungälvs HK.

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra
Ale HF – BK Olli 31-22 (18-12)
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Hafsten Hafsteisson blir ett av Ale HF:s vassaste hot på 
kanten, men islänningen fungerar också på andra positioner.

NYKVARN. Det var långt 
till Nykvarns IF i Söder-
manland – och det var 
långt från poäng.

Surte IS IBK fick en 
dålig start och gav inte 
sig själva någon riktig 
chans.

Laget väntar fortfa-
rande på första segern.

De dryga 40 milen blev 
extra långa efter sönda-
gens förlust mot Nykvarns 
IF. Hemmalaget tog led-

ningen efter två minuter 
och gjorde även 2-0 på en 
målvaktsretur. Andra pe-
rioden börjar bättre, men 
ett misstag i Surte straffa-
de sig. Gästerna reducera-
de till 3-1 innan perioden 
var över.

I ett försök att komma 
ikapp stöter Surte på patrull 
omgående. 4-1 och 5-1 i 
tredje periodens inledning.

– Siffrorna speglar inte 
matchbilden. Vi är med 
och vinner skotten överläg-
set, men de 
är betyd-
ligt effekti-
vare och det 
är trots allt 
målen som 
räknas. På den punkten har 
vi en del att jobba med, säger 
Surtetränaren, Stefan Fors-

berg.
Surtes damer får ta nya tag. 

Till helgen väntar toppla-
get Örebro 
borta. En 
resa som 
förhopp-
ningsvis 
blir roliga-

re än den som var.
– ÖSK är riktigt bra och 

har dessutom förstärkt sin 

trupp med ett par elitserie-
spelare från Kumla, men vi 
är långtifrån slagna på för-
hand.

Tränare Forsberg öste 
beröm över Jonna Leek 
som också utsågs av arrang-
ören till bästa Surtespelare 
mot Nykvarn.

– Jonna spelar med en 
härlig energi oavsett vad det 
står i matchen eller vem som 
står för motståndet. Det är 
underbart att se.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Surtes damer förlorade borta

HANDBOLL

INNEBANDY

Division 3 Västsvenska
Ale HF – BK Olli 31-22 (18-12)
Mål Ale: Hafsten Hafsteisson 7, 
Joakim Samuelsson 5, Marcus Pers-
son 5, Mattias Wahlqvist 3, Niklas 
Eriksson 3, Niclas Svensson 3, Jona-
tan Cederholm och Marcus Hylander 
1 vardera. Matchens kurrar: Mattias 
Wahlqvist 2, Hafsten Hafsteisson 1.
Särökometerna – Ale HF 26-23 
(12-12)
Mål Ale: Hafsten Hafsteisson 4, 
Joakim Samuelsson 4, Andreas 
Johansson 4, Fredrik Berggren 4, 
Niklas Eriksson 2, Martin Olsson 2, 
Mattias Wahlqvist, Anton Thunberg 
och Niclas Svensson 1 vardera. Mat-
chens kurrar: Andreas Johansson 2, 
Joakim Samuelsson 1.

Division 1 västra damer
Nykvarns IF – Surte IS IBK 6-3 
(2-0,1-1,3-2)
Mål SIS: Linda Karlsson, Sofie Lind-
berg, Sandra Svensson. Matchens 
kurrar: Jonna Leek 3, Linda Karlsson 
2, Sandra Svensson 1.

Division 3 Göteborg, damer
Ale IBF – Burås IK 7-5 (3-1, 2-3, 
2-1)
Mål Ale: Jennie Hedberg 2, Ida 
Bergenhus, Angelica Andreasson, 
Hanna Berglund, Johanna Fridh, 
Erica Carlsson.
Matchens kurrar:  Ida Bergenhus 3, 
Jennie Hedberg 2, Veronica Danielsson 1.
Kommentar: Ales mycket unga 
damlag fortsätter att övertyga i divi-
sion 3, tredje raka segern kom mot 
rutinerade Burås IK.  Ale fick göra en 
hel del förändringar i laguppställ-
ningen på grund av sjukdomar och 
arbete, men det gick vägen ändå. Ale 
höll dock på att tappa segern när 
man i den andra perioden slarvade 
och bjöd in Burås i matchen. Hem-
malaget lyckas emellertid ta tre 
poäng genom en stabil laginsats. 
Nästa match spelas borta mot Hjär-
tums IBK på lördag.

Alekorpen
LNIK – HIF 3-0
Alebyggen – Hålanda IF 3-7
Damille/Älv7:an – Lödöse 3-4

(Sluttabell)
1. HIF  10 +8     22
2. Hålanda IF 10  +15    19
3. LNIK 10    +23   15
4. Damille/Älv7:an 10    – 9    13
5. Lödöse 10    –16    13
6. Alebyggen 10    –21     5

HANDBOLL

INNEBANDY
Div 1 västra damer, sönd 4 okt
Nykvarns IF – Surte IS 6-3

INNEBANDY

FOTBOLL

BANDY
Träningsmatch
Ale-Surte BK – Frillesås 4-0
Mål Ale-Surte: Lasse Karlsson 2, 
David Eriksson och Johan Grahn.


