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FOTBOLL
Kval till division fyra
Byttorp – Skepplanda 4-1 (1-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö. Match-
ens kurrar: Oscar Frii 3, Niklas 
Antonsson 2, Niklas Hylander 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – ÖHK 2002 25-19 (15-9)
Mål Ale: Hafstein Hafsteinsson 
6, Joakim Samuelsson 6, Fredrik 
Berggren 4, Michael Stregelius 3, 
Mattias Wahlqvist 2, Peter Welin 
2, Marcus Hylander och Andreas 
Johansson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Torbjörn Mattsson 2, Joakim 
Samuelsson 1.

IK Nord 4 22 8
Fjärås HK 4 20 7
Ale HF 4 23 6
ÖHK 2002 4 -1 6
Rosendahls IK 4 10 4
Hisingen/Backa 4 10 4
IK Baltichov 4 1 4
Rya HF 4 -3 4
ÖHK Göteborg 4 -14 3
BK Banér 4 -4 2
Majornas IK 4 -20 0
Jugo Swed 4 -44 0

Division 3 Göteborg
KHK Crocodiles - Nödinge (31-16)
Mål: Elina Mathiasson 9, Marie 
Karlsson 2, Catrine Aronsson 
2, Jessica Pettersson 2, Sandra 
Josefsson 1. 
Matchens kurrar: Elina Mathiasson 
2, Michaela Sjöstrand 1.

Crocodiles 4 62 8
Bjurslätts IF 4 32 8
Heidlös 3 53 6
BK Banér 3 9 4
Nödinge SK 4 -20 4
Onsala HK 3 -3 2
Kungälvs HK 2 3 -7 2
HK Varberg 4 -16 2
HP Warta 3 -18 2
Kortedala HC 3 -11 0
Mölndals HF 4 -81 0

ÄLVÄNGEN. Vinteridrot-
tens stora lokala nöje 
kan bli Ale HF.

Laget tog i helgen 
sin tredje seger av fyra 
möjliga, då Göteborgs-
laget ÖHK 2002 slogs 
tillbaka.

– Det här är den 
bästa truppen vi har 
haft sedan jag kom till-
baka för sex år sedan, 
säger spelande träna-
ren Fredrik Berggren.

Ale HF:s handbollsherrar ut-
talar i år att siktet helt klart är 
inställt på serieseger. Förbe-
redelserna har varit mer nog-
granna och träningsdosen har 
ökat. Truppen har också spet-
sats till med skytten Micha-
el Strigelius, 19, vars moder-
klubb är Nödinge SK och 
kantspecialisten Kim Wahl-
gren, 25, från IFK Kungälv.

– Michael är sistaårsjunior 
och är tillbaka hos oss efter 
en säsong i Frölunda. Med 
honom i laget har vi fått yt-
terligare ett skarpt hot på nio 
meter. På vänsterkanten har 
Joakim Samuelsson nästan 
varit ensam, nu får han av-
lastning och det känns oer-
hört bra att vi i år har två al-
ternativ på varje position, be-
rättar Fredrik Berggren som 
fortfarande tillför finess i an-
fallsspelet.

ÖHK 2002 var fram till 
mötet med Ale HF obeseg-
rat. Det var heller ingen lätt 
nöt att knäcka för hemma-
laget. Gästerna kom tillba-
ka flera gånger i matcher. 
Vid ställningen 16-10 till Ale 
räknade publiken in två säkra 
poäng, några minuter senare 
sken 17-17 på tavlan.

– Det har 
tyvärr sett 
ut så här i de 
flesta av årets 
matcher. Vi 
spelar bril-
jant i 50 mi-
nuter, men får 
en dipp på tio minuter som 
ibland stjälper hela skutan. 
Jag önskar att jag visste vad 
det beror på, dessvärre gör jag 
inte det. Vi måste snacka om 
det. Vår lägstanivå får inte bli 
så låg som den blev idag, säger 
Berggren.

När hotbilden var som 
mörkast vaknade hjältar-
na till liv igen. Anförda av 
pigga kantskyttar, Hafstein 

Hafsteinsson 
och Joakim 
Samuels-
son som båda 
gjorde sex 
mål, återtog 
Ale komman-
dot och vann 

till sist med klar marginal.
– Det är bakåt vi vinner 

matchen och så har det sett 
ut i år. Vi släpper in oerhört 
lite mål och Tobbe (Tobias 
Mattsson) har ett mycket 
bra samarbete med försvaret, 
menar Berggren.

Frågan är om Alehandbol-
len någonsin haft ett mer fy-
siskt handbollslag.

– Ja, det är några rikti-
ga bjässar som motståndar-
na måste flytta på. Jag tror vi 
är riktigt tunga att möta, men 
märk väl är vi inte fula, beto-
nar Berggren.

Under den första halvle-
ken har gästande ÖHK up-
penbara problem att ta sig 
igenom den röda försvars-
muren. Motståndarna ligger 
allt som oftast på backen, men 
domarna hittar inga ojusthe-
ter hos hemmalaget.

– Det krävs en hel del för 
att skjuta sönder oss eller för 
den delen få oss ur balans. 

Kan killarna behålla inspira-
tionen och den här tränings-
viljan är jag inte förvånad om 
vi kan gå riktigt långt i år, 
säger Berggren.

Hur långt?
– Flera av killarna i den här 

truppen vill definitivt gå upp 
en division eller två.

På lördag väntar Banér 
borta. Det är ett lag som Ale 
enligt tradition har svårt mot. 
Med andra ord dags att vända 
blad och skriva ett nytt kapi-
tel. Ett roligare sådant.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL

Ale har häng! häng!
– Bästa truppen 
på sex år bådar 
gott

Peter Welin är en av många bra kantskyttar i årets Ale HF. Peter svarade för två mål från högersex där han byter med lagets 
stora stjärna Hafstein Hafsteinsson.
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Ring Nol Företagscenter 

där gemenskapen finns 

och där kontakter skapas.

Sitt inte 
hemma 

och tryck!

Ale-Surte mot Frölunda Indians i november

Boka den 10 november. Då 
gästas Ale Arena av hock-
eystjärnorna i Frölunda In-

dians. I en specialregisse-
rad bandymatch får Ale-Su-
re ett annorlunda motstånd 

som självklart får en del han-
dikapp.

– Vi kan självklart inte 
ha vårt normala hörnskytte, 
säger Cerry Holmgren.

Mer information om 
matchen kommer längre 
fram.

När det gäller riktig bandy 
svarade Ale-Surte för en ge-

digen laginsats mot Jönkö-
ping i lördags. Hemmalaget 
vann med 8-3 efter fyra mål 
av Lasse Karlsson, Johan 
Grahn två, Robin Mohlén 
och Martin Östling ett var-
dera.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

BOHUS. Nu är det klart!
Ale-Surte BK möter Frölunda Indians i bandy i 

en uppvisningsmatch.
– Ännu ett sätt att visa upp Ale Arena för de 

som ännu inte varit här, säger Ale-Surtes sport-
chef Cerry Holmgren.


