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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 6 dec 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Conny Törnberg/Åke Wänström   130
2. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson  125
3. Nils Lindström/Stig Christensson     116
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson            111
5. Eiron Andersson/Marcus Sandberg   110
6. Tage Jonsson/Torsten Johansson    108

BASKET

HANDBOLL

Division 3 västra damer
Ale Basket – Kullavik Basket 
93-30
Poäng Ale: Frida Blomster 23, Sofia 
Mollqvist 21, Cecilia Ahlin 13, Isa-
bell Johansson 12, Karin Johansson 
6, Maria Thorsson 6, Tanja Kourma-
dias 6, Johanna Forsberg 4, Emma 
Tjärnlund 2.

Ale Basket 6 10
Varberg 5 8
GKIK 5 6
Länghems Basket 5 4
Kullavik Basket 8 4
Lundby Basket 5 2

Division 3 västsvenska västra
Särökometerna – Ale HF 37-36 
(18-22)
Mål Ale: Niklas Ericsson 7, Mikael 
Wahlgren 6, Peter Welin 6, Marcus 
Hylander 5, Andreas Johansson 3, 
Anton Thunberg 3, Rickard Bäck-
ström 3, Mathias Johansson 3.
Matchens kurrar: Rikard Bäckström 
2, David Edwardsson 1.

Fjärås HK 9 98 18
Rosendals IK 8 108 16
Hisingen/Torslanda 10 80 14
Västra Frölunda 10 24 13
Särökometerna 10 39 12
Rya HF 10 21 11
Ale HF 9 -19 6
IK Baltichov 9 -23 6
Kärra HK 10 -9 4
BK Banér 9 -99 4
ÖHK Göteborg 10 -220 0

SOFIA HVENFELT
Ålder: 15
Bor: Nödinge
Familj: Mamma Lotten, pappa 
Thomas och lillebror Erik
Gör: Går första året på naturveten-
skapliga programmet på Mikael Elias 
teoretiska gymnasium i Göteborg. 
Spelar handboll i Nödinge SK, i både 
A-flicklaget och Damlaget
(division 2 västra)

Intressen: handboll och kompisar
Stjärntecken: Oxe
Älskar: Våren
Hatar: Oärlighet
Förebild: ”Det finns många jag ser 
upp till så jag plockar bitar från olika 
personer.”
Om julen: ”Jättemysigt! Jag ska fira 
hemma med släkten.”

NÖDINGE. Hon är upp-
vuxen i sann hand-
bollsanda och har 
spelat sedan barnsben. 

Sofia Hvenfelt beskri-
ver sig själv som en 
riktig tävlingsmänniska 
– och inte enbart på 
planen. 

Genom träningen 
hittar hon både fokus 
och energi till att även 
kunna nå andra mål i 
livet.
Hon är född i den strävsam-
ma oxens tecken, vilket stäm-
mer bra in på denna målmed-
vetna 15-åring. 
Jag är en typisk oxe, väldigt 
envis av mig. 
Vid åtta års ålder började 
hon spela handboll och fast-
nade direkt, men att det blev 
just för en bollsport är ingen 
slump. 
Mamma Lotten har spelat 
handboll i många år och för 
pappa Thomas är det fotboll 
som gäller.
Sofia Hvenfelt spelar i Nö-
dinge SK:s A-ficklag och är 
samtidigt med i damlaget som 
nu ligger i division två. Efter-
som man egentligen måste 
ha fyllt 16 år för att få spela 

i damlaget har hon fått dis-
pens. Hon tränar fyra gånger 
i veckan och så gott som varje 
helg står match på schemat. 
Alekuriren får en pratstund 
med den framgångsrika 
handbollsspelerskan precis 
innan det är dags för A-flick-
laget att möta Trollhättan på 
hemmaplan. 
– Ibland kan det vara svårt att 
få tiden att räcka till eftersom 
jag också vill hinna umgås 
med kompisar och pojkvän, 
men det går om man bara vill.

Höga ambitioner
Målmedvetenheten finns 
med i allt hon gör och am-
bitionerna är lika höga i 
skolan som på handbollspla-
nen. Hon läser första året på 
Mikael Elias teoretiska gym-
nasium och drömmer om att 
få jobba med människor, men 
exakt vilket yrke det blir får 
framtiden utvisa.
Hon medger att kraven på sig 
själv ibland kan bli för höga, 
men hon vet oftast när det är 
dags att växla ner. 
– För mig är träningen en 
form av avkoppling. Då kan 
jag släppa allt annat och jag 
blir även mer fokuserad. Jag 
hade nog inte presterat lika 

bra i skolan om jag inte hade 
haft handbollen. 
Att hon och en kompis ge-
nomförde ”tjejklassikern” 
förra året är bara ytterligare 
ett tecken på Sofia Hvenfelts 
otroliga kämparanda. Till-
sammans tog de sig igenom 
Vansbrosimmet, Vasalop-
pet, Lidingöloppet och Vät-
ternrundan, fast till skillnad 
från den traditionella svens-
ka klassikern uppmäts sträck-
orna till en tredjedel. 
– Det var verkligen en utma-
ning. Jag är en riktig tävlings-
människa och älskar all form 
av sport. Skidor hade jag inte 
åkt så mycket innan så när jag 
var uppe i fjällen med famil-
jen så var det bara att ge sig 
ut i längdspåren. 
Gemenskapen som spor-
ten skapar betyder mycket 
för henne och att hon någon 
gång skulle sluta spela hand-
boll finns inte på kartan.
– I så fall skulle jag nog börja 
som tränare, säger Sofia 
innan det har blivit dags att 
ännu en gång försvara äran 
nere i idrottshallen.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Sofia Hvenfelt, Nödinge SK:s stora handbollstalang som 
blott 15 år gammal har etablerat sig i damlaget.

Motorn i NSK:s damlag har dispens
– Sofia Hvenfelt är för bra för sin ålder

SÄRÖ. Allting gott, 
utom slutet.

Ale HF var nära att 
rubba topplaget Sär-
ökometerna, men föll 
på mållinjen.

En gedigen arbets-
insats belönades med 
– ingenting.

– Det här var tungt! Vi lyck-
ades aldrig knyta igen säcken 
trots flera bra tillfällen. Själv-

klart förtjänar Särö beröm 
för sin tåga att 
inte ge upp, 
konstaterade 
Ale HF:s lag-
ledare Frank 
Wahlqvist 
efter säsongens tyngsta ud-

damålsförlust.
Det såg 

länge riktigt 
bra ut för Ales 
del. Gäster-
na spelade ut 
det svårspe-

lade hemmalaget och ledde i 

halvlek med fyra mål.
– David Edwardsson 

gjorde en kanoninsats i målet, 
men vi hade bestämt innan att 
byta i paus. Det kanske var fel 
idag, funderade Wahlqvist 
kritiskt.

Ale behöll ledningen tills 

tio minuter återstod. Gäster-
na hade då kommit ikapp och 
förbi.

– Vi får väl vara ärliga och 
säga att de var starkare i slutet. 
Vi orkade helt enkelt inte, 
men det är definitivt inget att 
skämmas för. Killarna gör en 
stark insats och borde belö-
nats med minst en poäng. Nu 
behöver vi två pinnar borta 
mot Banér på torsdag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra
Särökometerna - Ale HF 37-36

Ale HF föll tungt på slutet

ALE/LILLA EDET. Det är 
Silly Season.

Snart stänger trans-
ferfönstret och en del 
intressanta övergångar 
finns att rapportera om 
i Göta älvdalsfotbollen.

Lokaltidningen ger 
dig här senaste nytt.

Hos Edets FK är omsättning-
en relativt stor inför kom-
mande säsong. Nye tränaren 
Torben Christiansen kan 
räkna in inte mindre än åtta 
nya spelare i truppen. Från 
Lödöse/Nygård IK anslu-
ter trion Jimmy Aronsson, 
Marcus Danielsson och Jon 
Spjuth. På pluskontot noteras 
också Niklas Fredriksson, 
Upphärad, Markus Klaar, FC 
Trollhättans juniorlag, Chris-
tian Andersson, Göta BK, 
Henrik Johansson, do, samt 
målvakten Christoffer Jöns-
son, som under den gångna 
säsongen vaktade målet i IFK 
Göteborgs P16-lag.

Lämnar Ekaråsen för spel 
i grannklubben Göta BK gör 
Christoffer Berglund (mål-
vakt), Fredrik Corneliusson 
och Emil Lundblad. I tors-
dags blev det också klart att an-
fallaren Marcus Tersing går 

till seriekonkurrenten Skof-
tebyns IF.

– Det känns rätt att sluta 
cirkeln i moderklubben. 
Min avsikt är att spela två år 
i ”Sköfta”, säger Tersing till 
Alekuriren.

Edets FK riskerar också att 
bli av med sin tekniske mittfäl-
tare Niclas Graff som just nu 
provtränar med FC Trollhät-
tan. Om han erbjuds kontrakt 
eller inte återstår att se.

– Jag ska träna med FCT i 
ytterligare en vecka, sedan får 
vi se vad som händer, säger 
Graff.

Nylander flyttar
I samma serie som Edets FK 
återfinns Ahlafors IF. Här 
finns en hel del frågetecken 
vad det gäller spelare ut och 
in. Klart är att Rikard Nylan-
der flyttar till småländska Os-
karshamn på grund av arbete 
och att Michel Berndtsson-
Gonzales blir ny tränare för 
Lunden ÖBK. Rykten flore-
rar också kring Niclas Elving 
och Jihad Nashabat.

– Det är ingen hemlighet 
att de provtränar med Gun-
nilse IS. Inga papper är emel-
lertid påskrivna, så vi får se vad 
som händer, förklarar Michael 

Lundgren i Ahlafors IF:s fot-
bollsutskott.

En kvartett spelare från 
Skepplanda BTK (Mikael Ma-
liniemi, Oscar Frii, Christian 
”Figge” Rönkkö och Linus 
Carlsson) har tränat med AIF 
under vintern, men om det blir 
någon övergång eller inte för 
dessa spelare till Sjövallen är 
fortfarande oklart.

– Vi får besked i början av 
veckan, hälsar Michael Lund-
gren.

Visat intresse
Ahlafors IF har också visat 
intresse för Patric Skånberg, 
men mycket tyder på att han 
blir kvar på Älvevi under led-
ning av nye tränaren Peter 
”Erra” Eriksson.

Den senaste veckan har 
inneburit hela sex nyför-
värv för division 5-klubben 
Skepplanda BTK. Nye trä-
nare Derny Harman kan 
glädja sig åt att Jim Dahlin, 
Tobias ”Bass” Johansson, 
Christopher Wilhelmsson, 
Martin Svensson, och Jonat-
han Svensson byter Lödöse/
Nygård mot seriekonkurren-
ten Skepplanda BTK. Dess-
utom återvänder Mattias 
Hansson till Forsvallen efter 

en sejour i Alvhems IK.
– Oerhört glädjande och 

kan vi dessutom behålla övriga 
spelare i truppen, vilket det 
mesta tyder på, så får vi ett 
slagkraftigt lag även nästa år, 
säger Jan-Erik Eriksson i 
SBTK:s fotbollskommitté.

I division 5 Västergötland 
Västra spelar också Göta BK, 
som har värvat friskt. Chris-
toffer Berglund, Emil Lund-
blad och Fredrik Cornelius-
son, samtliga från Edets FK, 
ska förstärka defensiven. Två 
spelare med ett förflutet i In-
lands IF; Jonas Hagman, 
senast Trollhättans IF, och 
Robert Karlsson, Lunden 
ÖBK, har också skrivit på för 
GBK.

Lämnar gör Christian An-

HÅLANDA. Tre raka 
andraplatser.

Inget dåligt VM-
facit för Gunilla Wal-
lengren.

– Jag är jättenöjd 
att jag lyckades pre-
stera så bra på de 
korta distanserna, 
säger Gunilla till Ale-
kuriren.

Strax innan VM i Förenade 
Arabemiraten skulle ta sin 
början fick handikappidrot-
taren Gunilla Wallengren 
veta att arrangören strukit 
hennes favoritdistanser från 
programmet, 800 och 1500 
meter. Istället fick Gunil-
la ta sikte på 100, 200 och 
400 meter.

På 100 meter klocka-
des Hålandatjejen för tiden 
17.88, vilket var några få ti-

ondelar från hennes per-
sonliga rekord. I motvin-
den på 200 meter blev tiden 
31.80.

– Helt okej, konstaterar 
Gunilla.

På 400 meter hade Wal-
lengren förhoppningar om 
en guldmedalj, men 1.00.99 
räckte ”bara” till en andra-
plats.

– Jag är besviken på den 
prestationen. Kanske be-
rodde det på den matför-
giftning som härjade hos 
delar av landslagslägret och 
som även drabbade mig. 

Nu tar Gunilla Wallen-
gren ett par veckors julvi-
la innan träningen återupp-
tas i början av nästa år, då 
hon tar sikte på Paralympics 
i London.

JONAS ANDERSSON

Tre silver till Wallengren

Niclas Elving och Jihad Nashabat kan hamna i Gunnilse IS

Niclas Elving till Gunnilse?

dersson, Edets FK, Henrik 
Johansson, do, och Thomas 
Schwarzlmüller, som åter-
vänder till moderklubben 

Västerlanda GoIF som har 
bestämt sig för att starta om 
med seniorfotboll.

JONAS ANDERSSON
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