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Div 2 A-lag herrar: 
Lördag 10/3 kl 12.15

Ale Gymnasium
Ale IBF - Sportlife Kungälvs IBK 

Matchvärdar:

Surte
-butiken med omtanke

Div 1 södra damer: 
Söndag 18/3 kl 16.00

Bohushallen
Ale IBF - Tvååkers IBK
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STOCKHOLM. Veteranfrii-
drotten växer stadigt. Man 
får vara med från det året 
man fyller 35 år. I Stock-
holm var det 824 starter 
under två dagar. Peter Jo-
hansson började med att 
springa 400 m i klassen M40 
på tiden 56.16. En sekund 
från årsbästa räckte till ett 
brons.

Andra dagen började med 
favoritdistansen 800 m. Det 
blev ett rent taktiklopp. 
Peter tog det lugnt och bara 
hängde på första 600 m. 
Sedan ökade han farten och 
vid 700 m tog han ledning-
en ända in i mål. Segertiden 
blev 2.15.25 vilket var nio 
sek från årsbästa. En efter-
längtad och härlig seger.

Direkt efter målgång gick 
Peter bort och hoppade tre-
steg. Ansatsen stämde inte, 
men det blev ett silver med 
10.99 m.

Cecilia Heine började 
med längdhopp. Det var en 

hård kamp om silvret, men 
med personbästa 4.24 m. I 
höjd hade Cecilia ledningen 
upp till 1.36 och var mycket 
nära att klara 1.40. Hon 
stannade dock på 1.36 och 
fick ett nytt härligt silver.

En lyckad helg för Ting-
bergs AIS som ser fram 
emot sommarens mäster-
skap som går i värmländ-
ska Kil.

Löplabbet är en inom-
hustävling i Göteborg. 
Tingbergs AIS hade tio del-
tagare med under helgen. 
Alla kämpade väl och hade 
kul. Det blev tre silver och 
ett brons och tre nya klubb-
rekord.

Daniel Adolfsson, 10 år, 
blev tvåa i längd med 3.60 
och trea i kula med 7.31 
efter två mycket starka in-
satser. Han var bara tre cm 
från klubbrekordet i kula.

Emma Kuutti, 14 år, 
sprang sitt starkaste lopp. 
Hon fick en bra start och 

låg bakom Josefin Pers-
son från Sävedalen under 
400 m. Vid 400 m passerade 
de på 1.10.5. sedan höll Jo-
sefin farten och drog ifrån. 
Emma fick då springa själv 
med tio löpare som jagade 
bakom, men hon var stark 
och kunde lätt ta en andra-
plats med över tre sekunder 
tillgodo. Sluttiden 3.13.76 
på 1000 m.

Monia Kristiansson, 10 
år. sken som en sol efter kul-
tävlingen. 6.85 räckte till en 
fin andraplats och klubb-
rekord med hela 60 cm. I 
 längdhopp blev det nytt 

klubbrekord med 3.12.
Carl Hermansson, 9 

år, sprang ett väl dispone-
rat lopp på 600 m. Det blev 
nytt klubbrekord med 9 sek-
under och sluttiden 2.24.63.

Tobias Gustavsson, 11 
år, tog nytt klubbrekord 
efter ett bra lopp på 800 m 
med tiden 3.15.49. Två här-
liga dagar. Alla aktiva och 
tränare gjorde en härlig 
insats. Förra helgen var det 
tävlingar i Uddevalla. Peter 
Johansson var ensam från 
Tingbergs AIS där. Han 
vann 800 m på nytt årsbästa, 
2.06.80.        ❐❐❐

Fem medaljer till TAIS på Veteran-SM

- Älska handboll

Matchsponsor:

Älvängen

ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
Dam div 4, söndag 11 mars 13.40 

Ale HF - HISINGENS HK

För mer information se hemsidan:
www.klubben.se/alehf

ALE GYMNASIUM
Herr div 3,  söndag 11 mars 16.00 
Ale HF - Västra Frölunda IF

NÖDINGE. Ale HF:s 
trupp är den bästa och 
bredaste på många år.

Resultatet ser dock 
ut att bli det sämsta på 
länge.

Fyra segrar på 16 
matcher är minst sagt 
magert.

Efter att Önnered 
har dragit ur båda 
sina lag, ÖHK 2002 
och ÖHK Göte-
borg, står det klart 
att inget lag kommer 
att behöva lämna division tre 
västsvenska västra. Det ska 
kanske Ale HF vara glada för. 
Laget är inne i en närmast 
hopplös formsvacka och tors-
dagens kvällsmöte med Rya 
HF gjorde ingen glad. Ale HF 
saknar glöd och passion. Istäl-
let för att ställa sig ivägen och 
göra det svårt för sin motstån-
dare viker man hellre undan i 
hopp om att slippa kroppskon-
takt. Det funkar inte i handboll 
som är en av våra mest fysiska 
sporter. Trots en mycket med-
ioker insats saknade Ale inte 
chanser att båda komma ikapp 
och förbi Rya, men när det het-
tade till var det stor skillnad på 

lagen. Rya höjde sig och visade 
vinnarinstinkt, Ale vek ner sig 
och bad nästan om ursäkt för 
att finnas till.

Det var en märklig match 
med märkliga byten. Linjespe-
laren Anton Thunberg visade 
i första halvlek vägen med fyra 
mål i inledningen, men fick 
sedan nöta bänk. Niometarna 
avlossade inte ett enda distans-
skott under de första 30 minu-
terna och genombrotten lyste 
med sin frånvaro, då det mesta 
av anfallsspelet handlade om att 
gå i sidled. Det blev bättre efter 

paus, men skillnaden var hårfin.
– Vi gör ingen bra match, 

men säsongen känns tyvärr 
redan död. Vi som är runt laget 
har redan börjat diskutera nästa 
år och det ser fantastiskt bra ut. 
Fem spelare från juniortruppen 
kommer att lyftas upp och kon-
kurrensen blir tuffare. Vi har 
som ambition att ställa upp i 
Kortedala cup med två lag och 
planerar dessutom ett tränings-
läger, berättar Ale HF:s lagle-
dare Frank Wahlqvist.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ULRICEHAMN. Nödinge 
SK:s damer försöker 
putsa till resultaten i 
årets division två spel.

Nästjumbon Ulrice-
hamn bortabesegrades 
med klara siffror.

– När vi gör det vi har 
kommit överens om är 
vi svårstoppade, säger 
NSK-tränaren Markus 
Bengtsson.

Nödinge kom till spel med 
bara en avbytare och hyste 
därför respekt inför mötet 
med Ulricehamn.

– Det är alltid svårt att 
spela med få 
spelare. Hade 
vi haft ordina-
rie lag vinner vi 
över motstånd 
som detta med 
15-20 bollar, men nu blev det 
lite lurigt. Det var både sjuk-
domar och bortresta spela-
re som ställde till det, säger 
Markus Bengtsson.

Segern var dock odisku-
tabel och det var en märk-
bart nöjd Bengtsson som lo-
kaltidningen fick tag på efter 
matchen.

– Tjejerna har faktiskt visat 
att det finns en potential i den 
här truppen och inställningen 
när det väl blir match har för-
bättrats markant under året.

Målet att vara topp-fem i 
serien är inte helt borta när 
en omgång återstår.

– Vi måste besegra serie-
trean Borås borta och för att 
klara det behöver vi ha fullt 
lag, säger Markus Bengtsson 
som var särskilt imponerad av 

Sara Andréas-
son som fick 
agera linjespe-
lare för första 
gången.

Inför nästa 
säsong avslöjar tränardu-
on Markus Bengtsson och 
Johan Flodin att de önskar 
en uttalad satsning från både 
klubben och spelartruppen.

– Det är nog en förutsätt-
ning för att vi ska fortsätta. Vi 
vill att tjejerna planerar efter 
handbollssäsongen och låter 
handbollen komma i första 
hand. I år har det varit tvärt-
om. Jag tycker att både klub-
ben och laget har potential att 
ta nästa steg, men då måste 
vi visa det. Allt handlar om 
inställning och det är den vi 
har ställt en fråga om, avslu-
tar Markus Bengtsson.

NSK jagar en femteplats

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Elina Mathiasson var tillba-
ka som plandominant och 
sköt sex mål.

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 

Jan-Olof Andersson
Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 140:- kaffe, smörgås och kaka ingår. 
Biljettsläpp torsdag 8 mars hos Allans Bokhandel. 

Välkomna!

Arrangörer:  

Nordiska Folkhögskolan

Söndag 18 mars kl 15 - ca 17.30
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HANDBOLL
Division två västsvenska västra damer
KFUM Ulricehamn – Nödinge SK 14-21

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 32-36 (16-20)

Peter Welin var en av få som levererade med kvalité mot 
Rya HF, men ensam var inte stark denna gång. Göteborgar-
na segrade.

Märkbara problem för Ale HFproblem för Ale HF


