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FRÖLUNDA. Hanboll 
handlar om att vilja.

På den punkten finns 
mer att önska hos Ale 
HF.

Lamt, tamt och vilje-
löst präglade herrarnas 
andra seriematch.

– Det handlar mer om att 
vi faktiskt bara har tränat 
14 gånger gemensamt. Det 
märks att lagen vi möter har 
en lång försäsong bakom sig 
och det saknar vi. Fysiskt är vi 
inte framme än och vårt nya 
grundspel går på kryckor än 
så länge, säger årsfärske Ale-
tränaren Magnus Weistedt.

Han var samlad och inte 
särskilt nedslagen efter lagets 
andra raka förlust.

– Vi har mött två bra lag. 

Både Rosendahl och Frö-
lunda kommer att vara med i 
den absoluta serietoppen. Vi 
förlorade med tre bollar trots 
att vi saknade två av våra vik-
tigaste försvarskuggar i Mat-
tias Wahlström och Andreas 
Johansson.

F ö r -
svarssspelet 
eller rätt-
tare sagt det 
o b e f i n t l i g a 
försvarsspelet var ett ound-
vikligt samtalsämne efter 
matchen.

– Vi försöker lära oss ett 
nytt betydligt mer offensivt 
försvarsspel och där har vi 
en del att jobba med. Tanken 
är att vi ska störa skyttarna 
högre upp i banan och för-
hoppningsvis även kunna 

stjäla lite boll, förklarar 
Magnus Weistedt.

Ett annat bekymmer var 
antalet tekniska fel och bort-
kastade bollar.

– Dessa måste minimeras. 
Jag räknade till inte mindre 

än 29 tekniska 
fel och med 
en sådan kvot 
vinner man 
inga matcher, 
s ä g e r 

Weistedt.
Frölunda tog ledningen 

direkt och tappade den 
aldrig. Efter en jämn första 
halvlek ryckte göteborgarna 
direkt efter paus. Ledningen 
var som störst nio mål, men 
en fyra minuter lång utvis-
ning i slutet 

Precis som i den första 

seriematchen valde Ale att gå 
runt på många spelare.

– Jag är som sagt ny i för-
eningen och har inte sett 
dem särskilt mycket, därför 
vill jag ge alla spelare en bra 
chans att visa upp sig. Det är 
tveklöst konkurrens om plat-
serna.

Framåt visade kantspe-
laren Joakim Samuelsson 
fin klass och gjorde hela tio 
mål. Bra var också högernian 
Niklas Eriksson som missade 
premiären på grund av sjuk-
dom.  På söndag möter Ale 
HF ÖHK 2002 som också är 
utan seger i årets seriespel.

Ale HF får vänta på första segern

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Frölunda – Ale HF 39-36 (14-13)

GRÅBO. Läget är verk-
ligen tufft för ÄIK:s 
unga manskap.

I torsdags blev det 
emellertid seger med 
6-1 mot Utbynäs.

Tänk om laget pre-
sterat samma energi 
och vilja tidigare under 
säsongen, då hade 
tabelläget garanterat 
sett ljusare ut.

Med kniven 
på strupen blir 
det en jobbig 
avslutning i 
bortamötet 
mot Romelanda på lördag. 
I torsdagsmatchen på Leks-
torps prima konstgräs visade 

hela laget en vilja som tyvärr 
saknats under flera matcher. 
I försvaret gjorde Martin Jo-
hansson en stark insats och 
speciellt för paus, bidrog han 
jämte övriga kuggar till rena 
betongmuren.

Framåt handlade det mest 
om det rörliga anfallet där 
främst tremålsskytten Patric 
Skånberg drog blickarna till 
sig. Men samtliga visade stort 

kunnande och 
även om det 
skulle bli divi-
sion 6 ser läget 
ljust ut för ÄIK.

Storseger för ÄIK

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

Det avgörs i sista omgången om ÄIK-tränaren Tommy 
Svensson och hans mannar hänger kvar i division 5.

FOTBOLL
Division 5 A Göteborg
Älvängen - Utbynäs 6-1 (2-1)

Xxx

MÅNDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2004-2002)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2001 – tidigare)

ONSDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2004-2002)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2001 – tidigare)

LÖRDAGAR:

Kl 09.30–10.45 ålder 5-6 år (födda 2006-2005)

Kl 11.00–12.30 ålder 7-9 år (födda 2004-2002)

Kl 11.00–12.30   ålder 10 år och uppåt (2001 – tidigare)
Konditionsträning utomhus i ca 30-45 min  
och avslutar inomhus med styrka och smidighet.

Bohus IF Friidrott träningstider 
Fr o m 3 oktober i Bohushallen: - Älska handboll

ÄLVÄNGEN KULTURHUS
A Herr div 3 v Söndag 9 oktober 12.30

ALE HF - ÖNNERED HK
Matchsponsor:

TROLLHÄTTAN. Som så 
många gånger tidigare i 
höst vände Skepplanda 
BTK ett målmässigt 
underläge till seger.

2-1-vinsten borta 
mot Trollhättans BoIS 
i serieepilogen hjälpte 
dock föga när värsta 
konkurrenten Väners-
borgs FK också vann 
sin avslutningsmatch.

För andra året i rad 
blev det silver till SBTK 
och fortsatt spel i divi-
sion 5.

Kampen om seriesegern är 
över. Vänersborgs FK drog 
till slut det längsta strået och 
vann med en poängs margi-
nal ned till tvåan Skepplanda 
BTK.

– Killarna har gjort en 
fantastisk säsong, betydligt 
bättre än i fjol då vi också 
slutade tvåa. Tyvärr blir det 
inget kvalspel det här året. 
I vanliga fall vinner man en 
serie på 55 poäng, men den 
här gången räckte det inte. 
Det är bara att gratulera 
Vänersborgs FK till guldet, 
sammanfattade SBTK:s 
assisterande tränare, Jimmy 
Johansson, efter den, som 
det skulle visa sig, betydel-
selösa segern på Edsborgs 

konstgräs.
Efter en mållös första 

halvlek var det Trollhättans 
BoIS som tog kommandet 
i den andra 
h a l v l e k e n . 
Pile Glavas 
l e d n i n g s -
mål fick dock 
ordentlig fart 
på gästerna, som trots hän-
delseutvecklingen på Lena-
vallen i Östadkulle där VFK 

gick fram som en ångvält, 
ville avsluta seriespelet på 
bästa tänkbara vis. Så blev 
det också. Svante Larson 

ordnade kvit-
teringen på 
en vackert 
slagen frispark. 
S e g e r m å l e t 
f a s t s t ä l l d e 

sedan Christian ”Figge” 
Rönkkö när han höll sig 
framme i straffområdet och 

satte 2-1 med bara ett par 
minuter kvar att spela.

– Det har varit ett riktigt 
roligt fotbollsår. Synd bara 
att det inte räckte hela vägen 
fram, sade SBTK:s anfalls-
stjärna när han tog av sig 
den gulsvarta tröjan för sista 
gången det här året.

Veteranen Svante Larson 
var inne på samma linje och 
han såg inte alltför besviken 
ut när han nåddes av beske-
det att VFK snuvat Skepp-
landa på guldet.

– Vi får glädjas över andra-
platsen och att vi gick till 
kvartsfinal i DM, vilket är en 
bedrift för ett division 5-lag. 
Det kan om det vill sig väl 
ge en plats i Svenska Cupen 
2012. Dessutom blev det 
serieseger för såväl reservla-
get som C-laget.

Jimmy Johansson menar 
att SBTK:s representations-
lag har stor utvecklingspo-
tential och att framtiden ter 
sig ljus.

– Vi har många unga 
killar som har växt in i rollen 
som seniorspelare. Linus 
Carlsson, Edwin Modin 
och Emil Frii är de senaste 
exemplen. Det finns kvalite-
ter att bygga vidare på, avslu-
tar Jimmy Johansson.

❐❐❐

Seger i epilogen hjälpte inteSeger i epilogen hjälpte inte

Tobias Ottosson och övriga SBTK-are slet förgäves i sön-
dagens serieavslutning borta mot Trollhättans BoIS. Trots 
seger med 2-1 gick guldet till Vänersborgs FK, som vann sitt 
möte med Östadkulle (3-0).

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 L
a
rs

o
n

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 L
a
rs

o
n

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Trollhättans BoIS-Skepplanda 1-2


