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INNEBANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

Division 1 södra damer
Ale IBF – Hovshaga AIF 2-2 
(0-2,1-0,1-0,0-0)
Mål Ale: Hanna Berglund, Sophia 
Adolfsson. Matchens kurrar: Sofia 
Skyberg 3, Jennie Hedberg 2, Per-
nilla Pettersson 1.

Division 4 Göteborg
Torslanda – Skår 7-6
Mål Skår: Marcus Pettersson 3, 
Mikael Maliniemi, Mattias Hansson, 
Danny Eriksson.
Matchens kurrar: Marcus Petters-
son 3, Mikael Maliniemi 2, Danny 
Eriksson 1.

Division 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – Torslanda 22-22 
(10-11)
Mål NSK: Gorana Vlahov 5, Jessica 
Edler 5, Nathalie Löfvendahl 3, Sofia 
Olofsson 3, Sofia Hvenfeldt 2, Caro-
line Karlsson, Jessica Pettersson, 
Sara Andréassson, Jenny Jensdottir 
1 vardera. Matchens kurrar: Sofia 
Hvenfeldt 2, Gorana Vlahov 1.

Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – Kärra 32-20 (14-15)
Mål Ale: Niklas Eriksson 7, Andreas 
Johansson 5, Joakim Samuelsson 
5, Peter Welin 4, Marcus Hylander 3, 
Mikael Strigelius 3, Mattias Johans-
son 2, Kim Sandberg 2, Rikard Bäck-
ström 1. Matchens kurrar: Andreas 
Johansson 2, Torbjörn Mattsson 1.

1. Rosendal  6 +57 12
2. Hisingen/Torslanda 7  +58 10
3. Fjärås 5 +47  8
4. V Frölunda 6 +  2  7
5. Kärra 7 +26  6
6. Särökometerna 6 +25  6
7. Baltichov 5 +  6  6
8. Rya 7 –15  5
9. Ale HF 6 –10  4
10. Banér 6 –46  4
11. ÖHK Göteborg 7 –150  0

Träningsmatch
Ahlafors – Sävedalen 1-1 (0-0)
Mål AIF: Peter Antonsson.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 8 
november deltog 13 par. Medel var 
120 poäng och följande par place-
rade sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  170
2. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson   163
3. Lisbeth Adolfsson/Marita Mesch   131
    Nils Lindström/Stig Christensson 131
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         125
6. Kjell Andersson/Kåge Samuelsson   121
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ÄLVÄNGEN. – Det var 
en enorm kamp hela 
matchen, men vi tog 
den och vann den, 
säger Andreas Johans-
son, en nöjd linjespring-
are i Ale HF.

Kärra bjöd upp till en 
sevärd och dramatisk 
kvällsunderhållning.

Torbjörn Mattsson 
spikade igen målet och 
blev stor hjälte när 
matchen avgjordes.

Det var bra fart i Älvängens 
kulturhus som var tillfällig 
spelplats för Ale 
HF:s herrar i 
onsdags. Lagen 
följdes åt och 
tampades om 
ledningen. 
Gästande Kärra 
med flera bekanta Aleansik-
ten hade ett litet övertag i den 
första halvleken.

– Vi hade en bra inställ-
ning idag och fick inte panik. 
Dessutom kunde vi gå runt på 
många spelare utan att tappa 
kvalité. Vi har pratat mycket 
i veckan och all osämja som 
funnits är utagerad. Det 
märktes idag. Nu spelade vi 
– och framför allt så kämpa-
de vi – som ett lag, berättar 
en svettig Andreas Johansson 
efter matchen, som var mest 
till freds med att glädjen var 

tillbaka i omklädningsrum-
met.

Laget i all ära. Det var in-
dividuella prestationer som 
avgjorde matchen till Ales 
fördel. Torbjörn Mattsson 
gjorde i slutminuterna ett 
antal fenomenala räddning-
ar i målet och framåt visade 
Marcus Hylander, Michael 
Strigelius och Andreas Jo-
hansson vinnarinstinkt. Till 
skillnad från tidigare hotade 

Ale från samtliga positioner. 
Positionen som högernia har 
spökat, men var plötsligt en 
styrka där Niclas Eriksson 
och Marcus Hylander avlös-
te varandra och tillsammans 
gjorde tio mål. Bakåt finns 
fortfarande mer att önska, 
men segern visar att Ale är 
på rätt väg.

– Det känns allt bättre och 
vi börjar bli trygga i hur vi ska 
spela. Det har varit lite rörigt 

i början på säsongen med nytt 
system. Nu har vi snackat ut 
och vi är överens om hur vi 
ska agera, säger Andreas Jo-
hansson.

Att det har funnits me-
ningsskiljaktigheter inte bara 
mellan spelarna i den hårda 
konkurrensen, utan också 
gentemot årsfärske tränaren 
Magnus Weistedt bekräf-
tades senare under veckan 
då styrelsen valde att entle-

diga handbollsfilosofen. Ale 
HF letar nu ny tränare och 
tills vidare leds laget av Frank 
Wahlqvist och Anton Sle-
huber.

NÖDINGE. Ett spel som 
haltade och underläge 
16-21.

Inget talade för 
Nödinge SK:s hand-
bollsdamer.

Då släppte tränare 
Marcus Bengtsson in 
15-åriga Sofia Hvenfelt 
i hetluften, ett beslut 
han sent kommer att 
ångra.

När bara tio minuter återstod 
såg gästande Torslanda ut att 
gå mot en säker seger. Hem-
malaget hittade plötsligt en-
ergin och anförda av talangen 
Sofia Hvenfeldt hittade man 
nya vägar genom TAIK-för-
svaret. Strax före slutet kvit-
terade Nathalie Löfvendahl 
till 22-22 och hade sedan 
dessutom ett skott i stolpen. 
Så nära var NSK att ta samt-
liga poäng med sig från det 
som till stora 
delar var en 
mycket medi-
oker match av 
hemmalaget.

– I vår sista 
time-out bad 
vi tjejerna att ta fram hjärta 
och inställning. I den här 
typen av matcher hjälper 
ingen taktik och helt uppen-
bart förstod de vad vi sa, säger 
Marcus Bengtsson. 

Efter en målmässigt jämn 
första halvlek slarvade NSK 
bort initiativet efter paus. 

Torslanda utnyttjade hem-
malagets uddlösa anfallsspel 
och seglade ifrån. Ledningen 
var som störst hela fem mål. 
Upphämtningen inleddes av 
trotjänaren Gorana Vlahov 
som sköt fyra viktiga mål när 
försprånget hämtades in, men 
framför allt var det satsningen 
på Sofia Hvenfelt, A-flicka, 
som vände matchen. Sofia 
kom in med knappt tio mi-
nuter kvar att spela och sköt 
två mål, stoppade minst lika 
många i försvaret och leve-
rerade ett antal målgivande 
passningar.

– Riktigt roligt att se. Sofia 
klev fram och vågade spela sitt 
spel. Hon är ett stort ämne, 
men vi kommer att matcha 
henne försiktigt och akta oss 
för att bränna ut henne. I år 
är hon med för att se och lära, 
men är hon het tvekar vi inte 
att använda henne, beröm-

mer Marcus 
Bengtsson.

Nödinge 
SK:s sä-
songsinled-
ning ger med 
all rätt visst 

hopp om fortsättningen, 
men först på torsdag vet vi 
hur laget står sig i konkur-
rensen med de allra bästa. Då 
väntar nämligen serieledande 
och obesegrade Bjurslätt/Hi-
singen på bortaplan. 

– Det är ett lag vi har bra 
koll på. Det är ett ungt och 

Hämtade in fem mål
– NSK knep poäng i slutminuten

– Kul, spännande! Jag har 
inte varit nervös innan på 
tävlingar så det är jag inte 
nu heller. 

Hur gick det till när du 
kvalade in?

– Jag samlade tillräckligt 
många poäng genom att pla-
cera mig bra i 120-klasserna. 
Sammanlagt var det 16 som 

gick vidare från hela landet, 
varav två i distriktet Västra 
Götaland.

Hur kommer tävlingen 
att gå till?

– Den 24 november går 
semifinalen där de sex bästa 
går vidare till finalen dagen 
efter.

Vilken häst kommer du 

att rida?
– Quite Caletto.
Vilken placering siktar 

du på?
– Jag vill vinna!

...Lydia Lindén från Älvängen som kvalade in till semifinalen i hopptäv-
lingen Agriahoppet som går i Globen den 24-25 november.

Hur känns det att få tävla i Globen?

Hallå där...

LYCKA TILL!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

snabbt lag. Vi måste vara nog-
granna i avsluten annars straf-
fas vi. Vi får ta på oss blåstäl-
let för att vinna, säger en trots 
allt ganska hoppfull Marcus 
Bengtsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nathalie Löfvendahl var nära att avgöra den dramatiska 
kampen mot Torslanda, men hennes sista avslut tog i stol-
pen. Nödinge vaknade lite försent för att få med sig alla 
poäng.
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FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Matchvinnare. Torbjörn Mattsson, Andreas Johansson och Michael Strigelius svarade alla för viktiga insatser när Ale HF av-
gjorde hemma mot Kärra HF.
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