
Besvikelsen var stor efter 
slutsignalen. Ale HF:s herrar 
hade laddat rejält inför mötet 
med ÖHK Göteborg. Seger-
receptet mot de gamla elit-
spelarna, som vägrar tröttna 
på sporten, var givet.

– Vi hoppades få tag på 
dem bakåt och skulle då 
springa ifrån dem. Nu blev 
det knappt några kontringar 
alls, eftersom de fick hål på 
oss. När vi inte hittar rätt i 
försvaret får inte målvakter-
na nödvändig 
hjälp för att 
kunna göra 
lite räddning-
ar. Vi får ana-
lysera det här 
och funde-
ra på vad vi ska ändra inför 
returmötet i januari, menade 
Fredrik Berggren.

Bortsett från resulta-
tet bjöds det på stor hand-
bollsunderhållning. Det 
var tufft och tätt i 60 minu-
ter. Allt kulminerade under 
några drastiska slutminuter, 
där det haglade röda kort. 
Först ut var Ales försvars-
klippa, Marcus Hylander, 
som ilsknade till och tryckte 
till en ÖHK-spelare en extra 
gång. I turbulensen efteråt 
tände det till rejält och gäster-
nas manskap decimerades till 
tre spelare, ändå fick Fred-
rik "Dino" Larsson skjuta 
in 29-26. Ett tremålsöverlä-
ge och blott tre minuter kvar 
att spela borde kännas tryggt, 
ett nytänt hemmalag som he-
jades på kraftigt från välfyllda 
läktare reducerade två gånger 
om genom Martin Olsson 
och Hafsten Hafsteinsson. 
Torbjörn Mattsson stängde 
bakåt och Fredrik Berggren 
sprang igenom ÖHK-försva-
ret. Tavlan visade 29-30 med 
en minut kvar att spela.

Ale HF valde då att satsa på 
en oväntad uppställning med 
Marcus Persson som höger-
nia. Av okänd anledning hade 
den skicklige niometaren fått 
sitta större delen av andra 
halvlek och såg minst sagt 
överraskad ut av positionen. 
Ale lyckades varken behålla 
lugnet eller tålamodet. Avslu-
tet blev improviserat istället 
för genomtänkt och plötsligt 
hade tiden runnit iväg.

– Vi har en del att lära, men 
jag tycker 
nog att den 
här matchen 
hade kunnat 
sluta hur 
som helst. Vi 
hade sex raka 

segrar inför dagens match 
som var av en helt annan ka-
liber än det vi har spelat mot 
tidigare. Det var kanske till 
vår nackdel att vi mött många 
sämre lag under en tid, funde-
rade Fredrik Berggren.

Spelmotorn själv tillhör-
de som vanligt hemmalagets 
främsta aktörer. Inspelen till 
linjen var ofta begåvade, men 
denna gång hade Ales sexme-
tare svårt att få tag i bollar-
na.

– Det var en fysisk match 
som tog hårt på krafterna. 
Vi fick inga lätta mål i andra 
halvlek, menade Fredrik 
Berggren.

ÖHK lever mycket på sina 
många skyttar. De flesta kan 
skjuta hårt och är de ostörda 
prickar de ofta målet. Motel-
den är självklart att möta och 
låsa skyttarna med ett offen-
sivt försvarsspel.

– Det är riktigt, men vi 
har inte kommit dit än. Vi 
har precis lärt oss hur vi ska 
agera normalt. I en sådan här 
match borde vi kanske lyfta 
och spela med ett högra för-

svarsspel, men det ställer 
andra krav, svarade Fredrik 
Berggren.

Hemmalaget såg spänt 
ut i inledningen och Martin 
Olsson erkände att det fanns 
nerver med i bilden.

– Det var nervöst idag, 
men det släppte efter ett tag. 
Förlusten är grymt tung. Vi 
hade ett jätteläge att på allvar 
blanda oss i kampen om serie-
segern idag. Nu får vi ladda 
om. Returen måste vi bara 
vinna!

Lars-Gunnar Kämpen-
dahl, Martin Gustavsson 
och Fredrik "Dino" Larsson 
var före detta elitseriespela-
re som glänste mest hos gäs-
terna.
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Tufft, tätt och spännande
– Ale HF:s toppmatch mot ÖHK Göteborg hade allt utom ett lyckligt slut
ÄLVÄNGEN. Ale HF förlorade toppmatchen mot 
ÖHK Göteborg.

Handbollsveteranerna visade störst kyla när det 
väl drog ihop sig.

– Vi kom inte riktigt upp i nivå och försvarsspe-
let var inte vad det borde för att vinna matchen, 
sa spelande tränare, Fredrik Berggren, nedstämt.

Tvärstopp. Gästerna må ha en ålderdomlig laguppställning, men de är inte rädda för att ta kampen. Toppmatchen mot ÖHK 
blev fysisk, tuff och tät.

En turbulent situation där Ales försvarsrese, Marcus Hylander, fick rött kort. Det satte käns-
lorna i svallning i Älvängens kulturhus.
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HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – ÖHK Göteborg 29-30 (14-15)

NÖDINGE. Ale HF:s 
damer har imponerat i 
division fyra.

I torsdags tog det 
däremot stopp – tvär-
stopp dessutom.

Rya HF vann mot en 
för kvällen mycket blek 
serietvåa.

Ale HF:s damlag gör sin 
första säsong i division fyra. 
Hittills har laget motsvarat 
alla förväntningar och skämt 
bort klubben med storstila-
de insatser. 

I torsdagskväll väntade Rya 
på bortaplan. Första halvlek 
blev dessvärre ett rejält bot-

tennapp. Ale lyckades bara 
göra två mål på 25 minuter. 
Efter paus ryckte laget upp 
sig och vann faktiskt halvle-
ken med ett mål.

– Det håller inte att bara 
spela hand-
boll i en 
halvlek. Vi 
är ju betyd-
ligt bättre 
än Rya när 
vi gör det vi 
ska, sa en butter coach, Kent 
Hylander.

Felpassningar, individuella 
och tekniska misstag prägla-
de Ale i allt för hög utsträck-
ning i Lundbystrand.

Ale HF har fortfarande 
ett bra slagläge i tabellen. På 
söndag kommer Göteborgs 
KvIK på besök i Älvängens 
Kulturhus. Seger där och jul-
ledigheten bör bli riktigt an-

gelägen.
– Nödinge 

är i en klass 
för sig, men 
för övrigt har 
vi visat att alla 
lag kan bese-

gras. Vi ska självklart ta strid 
för en topplacering, säger 
Kent Hylander.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Sofia Johansson och Ale 
HF gick på en mina borta 
mot Rya. Stryk 17-13 
efter en bedrövlig insats i 
första halvlek.
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HANDBOLL
Division 4 Göteborg, damer
Rya – Ale HF 17-13 (7-2)

Tung förlust även för Ale HF:s damer s damer 


