
2011  |   vecka 44  |   nummer 38  |   alekuriren 17SPORT

INNEBANDY

HANDBOLL

Division 1 södra damer
Fröjereds IF – Ale IBF 4-3 (1-2,1-
0,2-1)
Mål Ale: Ann-Sofie Johansson, 
Emma Asplund och Jennie Hedberg. 
Matchens kurrar: Sofia Skyberg 
3, Ann-Sofie Johansson 2, Hanna 
Berglund 1.

Div 3 Västsvenska västra
ÖHK Göteborg – Ale HF 19-35 
(9-17)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 10, 
Peter Welin 7, Kim Sandberg 5, 
Mikael Strigelius 4, Mattias Johans-
son 3, Anton Thunberg 2, Andreas 
Johansson 2, Mattias Wahlqvist och 
Niklas Svensson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Mattias Johansson 2, Joakim 
Samuelsson 1.

1. Hisingen/Torslanda  6 +61 10
2. Rosendal 5 +54 10
3. Fjärås 4 +49  8
4. Baltichov 5 +  6  6
5. V Frölunda 5 +  2  6
6. Kärra 5 +26  4
7. Särökometerna 5 –12  4
8. Rya 6 –15  4
9. Banér 6 –46  4
10. Ale 5 –12  2
11. ÖHK Göteborg 6 –113  0

Div 2 västsvenska västra damer
Warta – Nödinge SK 9-17 (3-9)
Mål NSK: Nathalie Löfvendahl 4, 
Jessica Edler 4, Sara Andréasson 3, 
Jessica Pettersson 3, Gorana Vlahov, 
Caroline Karlsson, Sandra Josefsson 
1 vardera. 
Matchens kurrar: Carina Svenson 2, 
Jessica Pettersson 1.

1. Bjurslätt/Hisingen 5 +52 10
2. Borås HK 5 +16  10
3. Drott 6 +37  8
4. Alingsås 5 +28  8
5. Nödinge 4 +  9  6
6. Baltichov 6 –  9  4
7. Torslanda 5 –22  2
8. Warta 5 –26  2
9. Kongelf 4 –33  0
10. KFUM Ulricehamn 5 –52  0

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 25 
oktober deltog 12 par. Medel var 110 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Kjell Andersson/Kåge Samuelsson  149
2. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  138
3. Ole J Jensen/Torsten Johansson  133
4. Elsa Persson/Rikard Johansson    129
5. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   117
6. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           112

ÖNNERED. Äntligen!
Ale HF tog i söndags 

årets första seger 
genom att krossa ÖHK 
Göteborg.

Mattias Johansson 
gjorde sin första match 
från start som spelför-
delare och imponerade 
stort.

Niklas Svensson och 
Rikard Bäckström har 
avlöst varandra som mittnior 
under säsongsinledningen. 
Kvalitén har varierat och det 
var helt logiskt att Aleträna-
ren Magnus Weistedt tog 
chansen att testa något nytt 
mot jumbolaget ÖHK Göte-
borg. Att Mattias ”Munken” 
Johansson var skillnaden 
mellan ett segrande Ale och 
det som hittills bara förlorat 
höll han inte med om.

– Äh, alla var bra idag, 
men framför allt så hade vi 
roligt. Vi spelade med en 
större glädje, sa matchhjälten 
på vägen till omklädnings-
rummet.

Det var emellertid 
”Munken” som angav tonen 
direkt från avkast. Med 
teknik och fart samt en blick 
som alltid är riktad framåt 
lyckas han alltid hitta ett sätt 
att hota motståndarmålet. 
Gick han inte på eget avslut 
fick någon 
medspelare 
en snillrik 
p a s s n i n g , 
inte minst 
gällde det 
linjespelarna.

– Här har vi något stort på 
gång. Munken är en mycket 
talangfull spelare som kan 
utvecklas enormt, men redan 
idag levererar han och hotar 
inte bara själv utan sätter 
också våra skyttar i bra lägen. 

Hans främsta förmåga är 
att han alltid värderar situa-
tionen snabbt, berömde 
Magnus Weistedt som var 
nöjd med det mesta.

–  Matchen vinner vi fram-
för allt tack vare vårt uppoff-
rande försvarsspel. Äntligen 
kändes det som att killarna 
hittade sina positioner. Vi 
har tagit ett steg tillbaka 
och  är inte riktigt lika offen-
siva som tidigare. Dessutom 
hade vi ett väldigt bra snack i 
veckan och killarnas engage-
mang är beundransvärt. Vi är 
överens om att nu är det sats-
ning som gäller och träning-
arna ska inte påminna om en 
fritidsgård.

Förutom att det upp-
ställda spelet såg betydligt 
bättre ut var det kontring-
arna som banade väg för 
storsegern. Nära på hälften 
av målen kom på snabba 
omställningar. Målvakten 
Torbjörn Mattsson hade ett 
antal perfekta utkast, oftast 
mitt i famnen på kantraketen 
Joakim ”Gynta” Samuels-
son som noterades för tio 
mål.

– ”Gynta” och Peter 
Welin gör nästan hälften av 
våra mål. De är grymt giftiga 
och ett av våra vassaste vapen, 
menar Magnus Weistedt som 
också gladde sig åt vänster-

nian Mikael 
S t r ige l iu s 
återkomst i 
A-laget.

– Mike har 
fått spela ett 
par B-lags-

matcher för att nu växla upp 
och det hade tveklöst en bra 
effekt. Idag spelade han med 
stort självförtroende både 
bakåt och framåt. Riktigt kul 
att se och i Strigelius har vi 
en framtida bombskytt.

Ale har nu ett bra spel-
program med stegvis tuf-
fare motstånd. Nästa onsdag 
väntar Kärra på hemmaplan, 
senare Baltichov borta för att 
sedan ställas mot topplaget 

Fjärås.
– Det känns att vi har en 

vändning på gång och mål-
sättningen är att rada upp ett 
antal segrar nu. Den främ-
sta utmaningen blir tveklöst 

Fjärås och till dess ska vi ha 
vässat formen, lovar Magnus 
Weistedt.

GÖTEBORG. Nödinge 
SK:s handbollsdamer 
ångar på.

Warta tilläts inte ens 
göra tio mål på de blå 
eleganterna.

Plötsligt känns inte 
division två som en 
övermäktig uppgift för 
nykomlingen.

Nödinge SK som i år är till-
baka i division två förstärkte 
laget för två veckor sedan 
med den elitseriemeriterade 
högernian Nathalie Löf-
vendahl. I slutet av decem-
ber återvänder förra årets 
suverän Elina Mathiasson 
och Michaela Sjöstrand 
från sin utlandsresa och 
Nödinge SK kommer då att 
förfoga över seriens vassaste 
uppsättning på nio meter.

– De är självklart otränade 
när de kommer hem, men 
visst kommer vi på sikt att ha 
en enorm tillgång av duktiga 
skyttar. Det blir spännande, 

säger NSK-tränaren Marcus 
Bengtsson.

Det mest intressanta är 
dock att Nödinge redan nu 
imponerar och laget kan 
definitivt utmana de allra 
främsta.

– Ja, men Bjurslätt 
kommer nog att glida ifrån 
i serien. Tje-
jerna har satt 
t o p p - f e m 
som målsätt-
ning och det 
är det som 
gäller tills vi kommer över-
ens om något annat. Just nu 
rullar det på bra, konstaterar 
Bengtsson.

Släppte bara tre
Det fick inte minst Warta 
uppleva i lördags. Ett stabilt 
försvarsspel där målvakten 
Carina Svensson på den 
yttersta utposten var omut-
lig. Göteborgslaget lyckades 
bara få in tre bollar i första 
halvlek.

– Carina var planens stora 

gigant. Vi borde gjort ytter-
ligare tio mål framåt för att 
få med beröm godkänt. Det 
är svårt att behålla skärpan 
när segern aldrig är hotad, 
menade Bengtsson som häv-
dade att NSK var bättre i allt.

Nu får Nödinge ett 
mindre speluppehåll. Nästa 

match är 
först onsdag 
9 november 
då Torslanda 
kommer på 
besök till Ale 

gymnasium.
– Får vi samma fina publik-

stöd som senast hemma mot 
Kongelf är jag inte ett dugg 
orolig. Det ska bara vara två 
nya poäng.

Nödinge SK har tveklöst 
inlett serien bra med tre 
segrar på fyra försök.

Storseger för Ale HF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Welin hade en lyckad afton mot ÖHK Göteborg som Ale HF krossade med 
35-19. Peter svarade för sju av målen.            Arkivbild: Allan Karlsson

Jessica Pettersson tillhörde Nödinge SK:s främsta 
spelare i lördagens segermatch. 
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Nödinge SK ångar vidare
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Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?


