
GÖTEBORG. Ale HF som 
vände den åtta matcher 
långa förlustsviten 
förra veckan följde upp 
med att kryssa borta 
mot Baltichov.

Laget vände ett 
hotande sjumålsunder-
läge.

Bakom vändningen 
låg ett målvaktsbyte.

Det oavgjorda resultatet borta 
mot IK Baltichov i lördags 
kändes nästan som en seger. 
I första halvlek hade hem-
malaget ett kompakt grepp 
om matchen och ledde med 
hela sju mål. Ale valde att byta 
ut normalt stabile Torbjörn 
Mattsson i målet mot stän-

dige avbytaren David Ed-
vardsson. Det var en rokad 
som fick önskad effekt.

Edvardsson stängde mer 
eller mindre buren och Ale 
kunde hämta 
in underlä-
get. Baltich-
ov som ledde 
med 10-4 fick 
se paussiffror-
na stanna vid 
"bara" 11-9.

Tolv minuter in på andra 
halvlek hade Ale för första 
gången tagit ledningen i 
matchen, men där satte Bal-
tichov stopp. Lagen följdes 
istället åt och det blev ett 
enormt ställningskrig.

Inget av lagen lyckades 

rycka ifrån och när Ale mis-
sade chansen att ta tre poäng 
med matchens sista anfall 
kändes utgången trots allt 
ganska rättvis.

I Ale sva-
rade framför 
allt David Ed-
vardsson för 
en stark insats 
i målet och 
efter en darrig 

inledning blev försvarsspelet 
det som lagledningen mest 
kunde glädjas åt i efterhand.

Närmast väntar BK Banér 
hemma på söndag. En nyck-
elmatch om Ale HF vill hänga 
av bottenlagen i serien.

Fredrik Berggren och 
Hafstein Hafsteinsson var 
lagets främsta målskyttar med 
sex vardera.
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Ale IBF:s damer har serieledning inom räckhåll

Nödinges handbollsdamer missar tåget

ALLSVENSK TOPPBANDY

Ale Arena
Tisdag 8 februari kl 1900

vs
LIDKÖPINGS AIK

ALE-SURTE BK

- Älska handboll
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Övriga lag och handbollsskolan se
www.klubben.se/alehf

Älvängen kulturhus
Herr div 3

kl 12.30   sön 6 feb
ALE HF - BK BANÉR

Vill du spela handboll?
Flickor födda 99-00 Ring Fredrik 0705-33 71 65
Pojkar födda 97-98 Ring Håkan 0706-25 49 92

Ale HF knep poäng – vände sjumålsunderläge

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Div 3 västsvenska västra
Baltichov – Ale HF 23-23 (11-9)

ARKIVBILD

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

NÖDINGE. Nödinge SK 
förlorade toppmat-
chen mot serieledande 
Bjurslätts IF i division 
tre.

Förlusten innebär att 
NSK:s damer får svårt 
att nå avancemang.

– Där gick nog tåget, 
konstaterar tränaren 
Tony Lindskog.

Nödinges damer har blan-

dat och gett i årets seriespel. 
Målsättningen var att place-
ra sig bland 
de fem främ-
sta och det 
ser laget ut att 
klara, men det 
råder ingen 
tvekan om att 
det fanns drömmar om något 
annat.

– Jag tycker nog att vi slar-
var bort den här serien. Den 

är inte bättre än att vi skulle 
kunna vinna den, men vi har 

inte varit där 
sett till inställ-
ningen, säger 
Tony Lind-
skog.

Han var 
ändå nöjd 

med att laget bjöd obesegra-
de Bjurslätt en rejäl match.

– Vi släpper bara in 17 
mål och hade vi satt våra fril-

ägen hade vi vunnit. Det är 
jag helt övertygad om. De är 
inte bättre än oss spelmässigt, 
men de gjorde mål på sina 
chanser och det gjorde inte vi.

Nödinge SK har också valt 
att dra ur sitt B-lag på grund 
av för svagt intresse bland 
spelarna. Nu blir det istället 
hård kamp om platserna i A-
laget som är fyra i tabellen, 
men långt från serieseger.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALE. Ale IBF:s damer 
fortsätter att imponera 
i division två.

Fredagens bortaseger 
över Lindome gör att 
laget fortfarande har 
serieledning inom räck-
håll.

Ale IBF är bara en poäng 
bakom serieledande FBC 
Lerum. På 
lördag väntar 
ännu en topp-
match, då 
S p o r t l i f e -
Kungälv IBK 
gästar Ale gymnasium. Gäs-

terna som ligger trea i serien 
går i händelse av seger förbi 

Ale. Det är tätt 
i damtvåan. Så 
var även fallet 
mot Lindome, 
där Ale ändå 
vann med 6-3 

efter ett ryck tidigt i tredje 

perioden. Ales målskyttar var 
Cecilia Isberg 2, Ida Ber-
genhus 2, My Hjelm och 
Leoresa Haklaj.

På herrsidan spelar Ale IBF 
en för bottenstriden viktig 
hemmamatch på lördag, då 
Lindome hälsar på.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 3 Göteborg damer
Nödinge SK – Bjurslätts IF 15-17

INNEBANDY
Div 2 Göteborg damer
Lindome – Ale IBF 3-6

Niklas Eriksson och Ale HF kämpade sig Niklas Eriksson och Ale HF kämpade sig 
till en poäng borta mot IK Baltichov.till en poäng borta mot IK Baltichov.


