
ÄLVÄNGEN. ÖHK Göte-
borgs slocknade stjär-
nor har tidigare ställt 
till besvär för Ale HF.

Inte denna gång.
Ale hade lärt läxan 

och ”fixstjärnan” Fred-
rik ”Dino” Larsson 
sattes under sträng 
bevakning.

Gästande ÖHK Göteborg 
hängde med i tio minuter. 
När försvaret och målvak-
ten Torbjörn Mattsson fick 
tag i både bollar och mot-
ståndare kunde Ale kontra i 
full utsträckning. Det bety-
der att Joakim Samuelsson 
och Hafstein Hafsteinsson 
avlöser varandra i målproto-

kollet. Ledningen var uppe 
i sju bollar, då hemmalaget 
av någon anledning tappade 
konceptet. I paus hade led-
ningen krympt till fyra mål.

I andra 
halvlek satte 
Ale extra hård 
bevakning på 
ÖHK:s ruti-
nerade spel-
fördelare, 
Fredrik Larsson. Det störde 
gästerna och Ale kunde utan 
problem springa vidare i mål-
protokollet. Även nu var det 
från kanterna och via kon-
tringar som målen kom. 
Joakim Samuelsson note-
rades för åtta mål. Kolle-
gan på andra sidan, Hafstein 

Hafsteinsson, hängde in sju.
Matchens delikatess sva-

rade dock mittnian, Niklas 
Svenson, för. Den sista 
pärlan popnitade han i krysset 

när matchuret 
stod på 29.59. 
Snyggt!

Ale spelar 
nu om att 
knipa fem-
teplatsen i 

serien. På lördag väntar värsta 
konkurrenten Rya HF som 
innehar positionen för till-
fället, en poäng före Ale men 
med en match mer spelad.

– Idag tycker jag att vi gör 
en bra match. Vi följer planen 
och de får inte chansen att 
styra upp sitt spel. Återigen 
kul att våra framtida spelare 
träder fram. Niklas Svens-
son vågar mer och mer som 
spelfördelare, vilket är viktigt 
för oss, säger lagledare Frank 
Wahlqvist.
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Nol IK bjuder in till

ÅRSMÖTE
Söndag 13 mars kl 16:00 

i Nols Folkets Hus, 2 tr
Ev motioner skall vara styrelsen 

tillhanda senast 6 mars.

Alla 

medlemmar 

hälsas 

välkomna!

GRUNDSUND. Serieled-
ning med fyra poäng, 
två matcher kvar att 
spela.

Ale IBF:s damer har 
överträffat alla för-
väntningar i division 
två.

I fredags luggades 
Grundsund på borta-
plan.

I somras tillkännagav Surte IS 
IBK att de inte mäktade med 
att behålla sitt damlag i divi-
sion ett. Ett knappt år senare 
ser det ut som att Ale IBF kan 
sätta kommunen på inneban-
dykartan igen och återta plat-
sen i näst högsta serien.

– Det hade varit otro-
ligt att vinna en serie två år 
i rad. Det ser onekligen väl-
digt bra ut. Lerum ska också 
ut till Grundsund och spela… 
Sedan har de Lindås borta och 
där är utgången inte självklar. 
I värsta fall så får vi ta dem i 
sista matchen, säger assiste-
rande tränaren Jerry Fri.

Matchen mot Grundsunds 
IF hade Ale IBF respekt för. 
Värsta konkurrenten om se-
riesegern, FBC Lerum, har 
tidigare i år fått dela poäng 
med dem. Det hade Aletje-
jerna däremot inga tankar 
på att göra. 
Redan efter 
första peri-
oden hade 
gästerna 3-0 
i bagaget.

– Ändå gör 
vi ingen jättematch. Tjejerna 
gjorde vad som krävdes, men 
inte mer. Vi borde ha kunnat 
vinna med många fler mål, 
säger Jerry Fri.

En sista chans
Leoresa Haklaj blev ensam 
målskytt i andra perioden 
när ledningen drygades ut 
till 4-0.

I början av sista perioden 
åkte Sandra Augustsson på 
en utvisning som gav Grund-
sund en sista chans. Hemma-
laget reducerade först till 4-1 

och sedan till 4-2.
– Vi kontrollerade match-

bilden och händelserna full-
ständigt. Det var aldrig någon 
fara. Lena Lönnroth gjorde 
sedan 5-2 när det återstod 
fem minuter av matchen så 

någon spän-
ning blev det 
aldrig, säger 
Jerry Fri.

Ale IBF är 
nu spellediga 
i tre veckor. 

Först lördag 12 mars väntar 
Pixbo hemma i Ale gymnasi-
um. Seger där, samtidigt som 
FBC Lerum förlorar mot 
Grundsund eller Lindås, och 
seriesegern är klar. Laget ser 
ohyggligt starkt ut och kan 
bara formen konserveras lär 
det inte finnas något mot-
stånd i serien som är Ale IBF 
övermäktigt.

Ale IBF vann utan att förta sig
– Ser ohyggligt starka ut

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Leoresa Haklaj satte 4-0 i andra perioden. Som vanligt hade Ale IBF fem olika målskyttar i 
5-2-segern över Grundsunds IF.       Arkivbild: Allan Karlsson

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Grundsunds IF – Ale IBF 2-5
(0-3, 0-1, 1-1)

Meriterande skalp för NSK:s handbollspojkar
GÖTEBORG. BK Banérs po-
pulära handbollscup Ställ upp! 
blev en framgångssaga för 
Nödinges pojkar födda 1998.
Finalsegern över Kärra är 
minst sagt meriterande.

– De tillhör Göteborgs abo-
slut bästa i sin åldersgrupp och 
det är en bragd att slå dem, 
säger NSK:s Tony Lindskog.
Lagen möttes även i grupp-
spelet, då vann Kärra med hela 
23-15. I finalen däremot var 
det Nödinge som dominerade 
och Kärra lyckades inte kvitte-
ra förrän i slutet. Matchen fick 
avgöras med sudden death. 
NSK fick börja med boll och 
missade inte den chansen. Det 
blev seger med 21-20.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra
Ale HF – ÖHK Göteborg 33-23 (18-14)

Niklas Svensson har i de senaste matcherna fått ett allt större ansvar som mittnia. En upp-
gift han har förvaltat väl.

Ale HF hade lärt läxan

Nödinges handbollspojkar födda 1998 vann Banérs ungdomscup Ställ upp!


