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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
den 6 mars deltog 10 par. Medel var 
108 poäng och följande par place-
rade sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           144
2. Siv Lindh/Torsten Johansson     116
3. Nils Lindström/Stig Christiansson   114
    Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson
5. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   113
6. Bertil Hansson/Thomas Elfving  112

NÖDINGE. – Egentligen 
vill jag bara gråta!

Ale HF:s tränare 
Kim Wahlgren suckade 
tungt efter ännu en 
uddamålsförlust.

Återigen blev den 
svaga fysiken lagets 
fall.

Frölunda vann även vårmö-
tet med Ale HF. Denna gång 
med minsta möjliga mar-
ginal, men 
det var långt 
ifrån själv-
klart. Med tio 
minuter kvar 
att spela ledde 
hemmalaget med fyra bollar. 
David Edwardsson byttes 
in i Alemålet och började 
med att rädda en straff samt 
ytterligare fyra kvalificerade 
parader. Inget tydde på att 
göteborgarna skulle komma 
tillbaka, men plötsligt gick 
spelet i baklås. Ledningen 
24-20 blev 24-25 inom 
loppet av några minuter.

– Vi orkar inte vinna. 
Fysiken tog ut sin rätt även 

denna gång. Passningarna 
satt på fötterna och vi tog 
många stressade avslut. Fyra 
mål är ingenting i handboll, 
men visst är det tråkigt att 
vi inte kan döda matchen, 
analyserade Kim Wahlgren 
resultatet.

Med 30 sekunder kvar 
kvitterade Niklas Ericsson 
och Frölunda fick bollen. 
Gästerna tog time-out och 
Ales taktik var att hindra 

Frölunda från 
att komma till 
avslut. Det 
lyckades man 
inte med. 14 
sekunder före 

slutsignalen ställdes hem-
maförsvaret på vid gavel 
och 27-28 satt tungt bakom 
Edwardsson.

– Jag tycker synd om kil-
larna. De hade behövt en 
seger, men samtidigt får vi 
lära oss att utan fysik blir det 
så här. Tyvärr fick vi ingen 
försäsongsträning i år och 
det har vi lidit av hela året. 
Närvaron på träningarna har 
också varit dålig. Nu får vi 

ta nya tag och lära av miss-
tagen. Nästa år kommer det 
upp fem träningsvilliga och 
duktiga juniorer. Konkur-
rensen leder förhoppningsvis 
till en bättre inställning hos 
samtliga spelare, hoppas Kim 
Wahlgren.

Ale HF kunde glädja sig 

åt ett nyförvärv med meriter 
från handbollsallsvenskan. 
Linjespelaren Carl-Fredrik 
Brunström kan bli guld 
värd både framåt och bakåt. 
Han hann knappt komma 
in på plan innan doma-
ren visade ut honom, men 
Carl-Fredrik tog en gruvlig 

revansch då han vaket satte 
15-14 i första halvlekens sista 
sekund. Dessvärre blev det 
inte mycket att glädjas åt vid 
slutsignalen. 

Ale HF orkade 
inte vinna

Carl-Fredrik Brunström gjorde debut i Ale HF i söndags. Att han kan bli en tillgång råder det 
inga tvivel om. Meriter har han bland annat från Kungälvs HK och Wasaiterna.
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HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Frölunda 27-28 (15-14)

HANDBOLL

FOTBOLL

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Frölunda 27-28 (15-14)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 4, Peter 
Welin 4, Niklas Ericsson 3, Niclas 
Svensson 3, Mathias Johansson 2, 
Carl-Fredrik Brunström 2, Markus 
Hylander 2, Rikard Bäckström 2, 
Fredrik Johansson 2, Mikael Wahl-
gren 2, Anton Thunberg. Matchens 
kurrar: Peter Welin 2, Anton Thun-
berg 1.

Division 4 Göteborg, damer
Ale HF – Hisingen 21-17
Kommentar: En riktigt bra insats 
av Ale HF:s damer som tog emot 
Hisingen i söndags. Ett fysiskt 
försvarsarbete och ett fantasifullt 
anfallsspel gjorde att Ale tog två 
poäng mot topplaget. Återigen en 
mycket bra insats av Ales tjejer som 
visar stort engagemang och mycket 
hjärta. Extra plus till Linda Päkkilä 
i målet som återigen svarade för 
flera fina räddningar.

Träningsmatcher
Halvorstorp – Älvängens IK 3-2 
(2-0)
Målskyttar ÄIK: Simon Enyck, Patric 
Skånberg.

Bollebygd – Ahlafors 2-5 (2-3)
Mål AIF: Ali El-refaei, Mohamad 
Abdulrazek, Martin Johansson.

Vårgårda – Skepplanda 5-1 (2-1)
Mål SBTK: Nicolas Lines.

Sävedalen – Edet FK 2-1 (1-1)
Mål EFK: Anton Granqvist.

Vänersborgs FK – Lödöse/Nygård 
7-1 (1-0)
Mål LNIK: Joakim Lorentsen.

SKEPPLANDA. Årsfärsk 
tränare och inte mindre 
än sju nya spelare.

Det har hänt en hel 
del på Forsvallen i 
vinter.

Räkna med Skepp-
landa BTK i toppen 
av femman den här 
säsongen också.

Skepplanda BTK missade av-
ancemang till division 4 förra 
året med minsta möjliga mar-
ginal. En poäng skilde till se-
riesegrande Vänersborgs FK. 
Besvikelsen över det utebliv-
na guldet lade sig dock ganska 
fort och istället tog klubben 
sikte på 2012. Under uppehål-
let kontrakterades en ny trä-
nare i Derny Harman, som 
tillsammans med kollegan 
Jimmy Johansson, ska leda 
den gulsvarta styrkan.

– Inledningsvis hade vi 
svåra förhållanden och kunde 
inte bedriva träning på det sätt 
som vi önskat. Sedan några 
veckor tillbaka är det emel-
lertid full fart och tempot är 
hårt uppskruvat. Konkurren-
sen om platserna är benhård, 
säger Derny som själv har ett 
förflutet som spelare i klub-
ben.

– Det är ett härligt gäng att 
träna, stämningen är på topp. 
De nya spelarna har också till-
fört energi till gruppen som vi 
kommer att få stor nytta av, 
säger Harman.

Nyförvärven är sju till an-
talet och flera av dem lär 
dyka upp i representationsla-

get under året. Från Lödöse/
Nygård har SBTK hämtat en 
kvintett spelare; Jim Dahlin, 
Martin Svensson, Jonat-
han Svensson, Christian 
Wilhelmsson och Tobias 
”Bass” Johansson. Den sist-
nämnde håller fortfarande på 
med rehabilitering efter en 
knäskada och lär inte bli ak-
tuell för spel på länge. Vidare 
har Skepplanda förstärkt med 
Nicolas Lines, som återvänt 
från Torslanda IK, och Jonas 
Rhodén, ett kvicksilver från 
grannklubben Älvängens IK.

– Jonas kör också rehab 
efter en knäoperation, men 
han närmar sig en come back. 
Numera är det enklare bol-
lövningar på planen som 
gäller och ivern att snart få 
delta i spelet är påtaglig, säger 
Harman.

Ett halvt nyförvärv skulle 
man också kunna kalla Jonat-
han Westlund, som dessvär-
re fick hela höstsäsongen spo-
lierad efter ett olycksaligt ben-
brott tidigt i augusti. Således 
är mittfältsalternativen många 
för SBTK-tränaren.

– En angenäm situation 
helt klart. Förhoppningsvis 
sporrar konkurrensen, så att 
alla spelare höjer sig ett litet 
snäpp.

Veteranen Mattias 
Othzén har tackat för sig och 
vad det gäller mittbacksjätten 
Mikael Maliniemis medver-
kan finns fortfarande ett frå-
getecken.

– Vi hoppas fortfarande att 
Mikael ska snöra på sig skorna 

när grässäsongen närmar sig, 
förklarar Derny.

Tre träningsmatcher har 
hittills avverkats. Två oav-
gjorda kamper finns att rap-
portera om mot IK Kongahäl-
la respektive Elmer/Fåglum. I 
söndags blev det dock ett rejält 
magplask borta mot Vårgårda 
på Tånga Hed. Hemmalaget 
vann med komfortabla 5-1.

– Vi gjorde bra ifrån oss i 55 
minuter sedan föll vi ihop. Det 
var inte roligt att se, men för-
hoppningsvis lär vi oss något 
av det också, säger Derny.

Under de närmaste veckor-
na väntar ett tufft matchande, 
så att alla i truppen ska få spel-
tid. 20-22 april åker SBTK på 
läger i Danmark för att helgen 
därpå vara redo för premiär 
borta mot Göta BK.

– Serieomläggningen som 
gjorts inför året gör att kva-
liteten har stärkts. Flera lag 
blir att räkna med, men själv-
klart siktar vi på att tillhöra 
toppskiktet, avslutar Derny 

Harman.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde
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Här ses några av de nyförvärv som ska lyfta Skepplanda BTK mot ännu en framskjuten pla-
cering i division 5 Västergötland Västra. Efter två raka andraplatser hoppas många på den 
riktiga fullträffen i år. Från vänster Martin Svensson, LNIK, Jonathan Svensson, LNIK, Nico-
las Lines, Torslanda IK, och Jim Dahlin, LNIK.

Mycket nytt på ForsvallenMycket nytt på Forsvallen
– Skepplanda BTK siktar högt
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