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ÄLVÄNGEN. Det blev 
inte den fl ygande star-
ten på säsongen som 
Ale HF hoppats.

Stryk hemma mot IK 
Celtic med fyra bollar.

Det var nervöst, kramp-
aktigt och fantasilöst när 
Ale HF:s handbollsherrar 
premiärspelade i söndags. 
Förstemålvakten, Torbjörn 
Mattsson, och försvarsresen 
Marcus Hylander saknades 
och det var framför allt bakåt 
som hemmalaget hade stora 
problem. Utan det annars så 
starka försvaret lyckades inte 
Ale skapa de snabba omställ-
ningarna. Kontringar med 
Peter Welin och Joakim 
Samuelsson ska vara ett av 
Ale HF:s giftigaste vapen, 
men då måste laget erövra 
bollen i defensiven.

– Vi hade väl en enda kon-
tring på hela matchen och det 
håller ju inte. Ändå tycker jag 
att våra två målvakter Philip 
Wiklund och Andreas 
Olsson gör en klart godkänd 
insats. Det var inte där vi 
förlorade poängen, analyse-
rar tränaren Kim Wahlgren 
som däremot 
saknade rätt 
attityd och 
inställning.

– Jag såg 
ingen som 
klev fram och visade hjärta 
idag. Handboll mer än någon 
sport handlar om att visa vin-
narinstinkt. Det gjorde däre-
mot Celtic som smällde på 
från första avkast och i prin-
cip under hela matchen.

Redan på lördag väntar 
bortamöte med 415 Östra 
och då vill Kim Wahlgren se 

ett annat uppträdande.
– Vi kommer träna på 

ett mer aggressivt försvars-
spel. Hade vi haft stötande 
treor mot Celtic tror jag att 
matchbilden hade blivit en 
annan. Dessutom drabbades 
vi omedelbart av samma sjuk-
dom som i fjol, då vi försöker 

avsluta så fort 
vi kommit 
upp i anfall. 
Vi måste lära 
oss att vänta ut 
motståndaren 

och inte ta första bästa läge.
Plusbetyg gick till A-lags-

debutanten Johan Lövgren 
som imponerade den tiden 
han var på plan.

Förlust i premiären för Ale HF

Niclas Ericsson var ett av få glädjeämnen i Ale HF som överraskande nog förlorade hem-
mapremiären mot IK Celtic.  
Arkivbild: Allan Karlsson

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Celtic 23-27 (12-14)

ALINGSÅS. En jämn 
kamp mellan två topp-
lag?

Glöm det!
Tabelltvåan Gerdsken 

var fl era klasser bättre 
än trean Skepplanda 
och vann i utklass-
ningsstil.

Skepplanda BTK:s tränare, 
Derny Harman, hade svårt 
att finna orden när han skulle 
försöka sammanfatta lagets 
rakt igenom slätstrukna 
insats på 
Gerdskenval-
len.

– Vi har inte 
ett enda avslut 
på mål och 
försvarsspelet är under all 
kritik. I sådana här matcher 
visar det sig att vi inte räcker 
till mot de bättre lagen i 
serien. Vi är helt enkelt för 
dåligt tränade och orkar inte 
stå upp.

Gerdsken, som fort-

farande har guldvittring, 
gjorde processen kort med 
gästerna. Hemmalaget hade 
än helt annan inställning och 
var bättre på alla positioner. 
Redan i paus var ställningen 
5-0.

– Inte mycket att säga 
om. Vi bjuder Gerdsken på 
ytorna, så som vi inte skulle 
göra. De är tillräckligt skick-
liga för att ta vara på lägena 
som dyker upp, förklarar 
Derny Harman.

För Skepplanda BTK 
gäller det nu 
att återupp-
rätta sin heder 
och försöka 
befästa brons-
platsen i tabel-

len. Närmast väntar en ny 
tuff bortamatch, den här 
gången mot Östadkulle SK.

Gerdsken utklassade 
slätstruket SBTK

GERDSKENVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gerdsken var ständigt steget före Skepplanda i lördags och 
vann enkelt med 7-0. Här symboliseras det av Kristofer Pro-
fozic som just har sprintat förbi gästernas Tobias Ottosson.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Gerdsken – Skepplanda 7-0 (5-0)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Prova-på basket med överraskningar.
Lör 22 sept kl 10-13, Ledethallen

Alla ungdomar mellan 6-10 år är välkomna!

Välkomna!

Huvudsponsorer
www.laget.se/nodingesk

Välkomna!

MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCH I 
NÖDINGE SPORTHALL 

Söndag 23 september
      
F 98 14:00 Nödinge - Halmstad 

- Älska handboll

MATCHER 
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

Söndag 23 september
P00 1 12:50 Ale – Särökometerna

P99 1 13:50 Ale – Aranäs

HJ Södra 14:40 Ale H – GIK Wasaiterna 

Div 4 V 15:55 Ale HF 2 – HK Kelt

Div 6 V 17:10 Ale HF 3 – Nödinge SK

Vill du spela handboll? 
Snart startar både BollLekis och handbollsskolan, 

kolla vår hemsida för mer info: 

www.klubben.se/alehf

Älvängen

Sponsorer:

– Alelaget räckte inte till

Noldagen
Lördag 4 september

kl 10.30 - 16.00 på Nolängen

DET BLIR FOTBOLL 
HELA DAGEN! 

Barn, ungdomar, damer och 
herrar spelar hemmamatcher 

under dagen.

Alla hälsas
välkomna till 

Nolängen!

Vi kommer även ha cafeteria, grill, 

hoppborg samt andra aktiviteter.


