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ÄLVÄNGEN. Efter en 
strålande inledning på 
säsongen har Ale HF:s 
herrar kört fast.

När motståndet 
tuffar till sig viker laget 
ner sig.

Mot seriens sämre 
lag var det full pott, 
men mot de bättre har 
Ale kammat noll.

Efter förra helgens tunga 
bortaförlust mot serieledan-
de Fjärås skulle revansch ut-
krävas mot Hisingen/Backa. 
Dessvärre lyckades Ale HF, 
trots hemmaplan, aldrig ta 
k o m m a n -
dot. Gäster-
na fick istäl-
let styra och 
ställa. 

– Bedröv-
ligt, det är 
för få som verkligen visar att 
vi vill vinna matchen, suckar 
lagledaren Frank Wahlqvist 
uppgivet.

Det blev en fysisk och tuff 
drabbning med Hisingen/
Backa. Lite väl tufft om vi 
ska tro Wahlqvist.

– Domaren kunde satt en 
bättre nivå. Vi åkte på några 
ordentliga pärlor. Andre-
as Johansson och Mattias 
Wahlqvist fick vi vårda tidigt 
i matchen. Som tur var kunde 
båda fullfölja.

Det var inget som Ale HF 
hade råd med i dagsläget. 
På skadelistan finns redan 
Hafstein Hafsteinsson 

(armbåge) och Marcus Hy-
lander (axel).

– Vi hoppas att båda 
snart kan vara tillbaka i spel. 
Mackan behövs bakåt och alla 
vet vad Hafstein kan, menar 
Wahlqvist.

Problemet mot Hisingen 
var framför allt målskyttet.

Låser sig
– Jag vet inte varför det låser 
sig. Vi gör det lite för svårt 
för oss. Hisingen behövde 
inte kämpa lika hårt för att få 
in bollen.

Närmast väntar nu IK 
Nord på bortaplan och senare 

Rosendahls IK 
hemma nästa 
onsdag.

– Nu gäller 
det att vända 
den här tren-
den. Vi får 

snacka ihop oss och tända till 
igen. Handboll handlar väl-
digt mycket om inställning 
och det känns onödigt att för-
lora matcher på den punkten, 
avslutar Frank Wahlqvist.

Överbetyg i Ale gick till 
målvakten Tobias Mattsson 
och kämpen Mattias Wahl-
qvist.

Nu är det dags för Ale HF:s 
herrar att visa att de även kan 
slå de bättre lagen.

Vill du spela 
handboll?

- Älska handboll

www.klubben.se/alehf

Handbollskola
Flick/pojk 01och 02

Onsdag: Älvängens Kulturhus 17.00 - 18.00
Lördag: Skepplanda Idrottshall 10.30 - 12.00

Mer info ring Tobias 0737-01 82 60

Pojkar -99 
Tisdag: Skepplanda Idrottshall 17.00 - 18.30
Fredag: Älvängens Kulturhus 17.00 - 18.00

Mer info ring Mikael 0736-82 70 24

Pojkar -00 
Måndag: Älvängens Kulturhus 17.00 - 18.15
Onsdag: Älvängens Kulturhus 16.00 - 17.00

Mer info ring Mats 0733-41 18 03
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– Tufft motstånd noll poäng

HANDBOLL
Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Hisingen/Backa 22-25

HANDBOLLSKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Spelande tränaren, Fredrik Berggren, och hans Ale HF har kört fast. Mot de bättre lagen har utdelningen varit noll.
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