
kontring. Halvorstorp blev 
mer och mer frustrerade ju 
längre tiden gick, berättar 
Harman.

Knappt 20 minuter in på 
den andra halvleken kom 

e m e l l e r t i d 
avgörandet . 
Hemmalaget 
u t n y t t j a d e 
en hörna där 
bollen efter 

lite om och men letade sig in 
i nätmaskorna bakom Mat-
tias Holmström i SBTK-
kassen.

– Vi skapade inte speciellt 

mycket framåt, men hade 
ändå ett par lägen som kunde 
resulterat. Jag är i alla fall väl-
digt nöjd med arbetsinsatsen 
och det faktum att vi lycka-
des knipa bronset, avslutar 
Derny Harman.

Återbuden stod som spön i 
backen inför Skepplandas 
avslutande drabbning mot 
redan guldklara Halvors-
torps IS. Avgående tränaren 
Derny Harman fick formera 
laget efter 
bästa förmåga 
och placera sig 
själv på bänken 
som ensam 
avbytare.

– Med tanke på förutsätt-
ningarna så gör killarna en 
heroisk insats på Edsborgs 
konstgräs. Vi backar hem, 
krymper ytorna och ligger på 

Under mottot Ett 
friskare Sverige 
genomför Folkhäl-

soinstitutet en kampanj för 
bättre hälsa under vecka 42, 
15-21 oktober. SPF Alebyg-
den har nappat på detta och 
lyfter fram sina aktiviteter.

Måndagen den 15 okto-
ber är alla välkomna till 
Dammekärr för att gå stav-
gång 1.5 – 3.4 km. De som 
behöver skjuts samlas vid Mc 
Donald, Ale torg.

Tisdag den 16 oktober är 
alla välkomna till Surte bib-
liotek för att lyssna på och 
sjunga med sånggruppen 
Sångglädje.

Onsdag utför Birgit 
Fagrell blodtrycksmätning. 
Även detta är på Surte bib-
liotek.  På torsdag kan man 
få pröva på boule i Alafors. 
Lokalen ligger i Ahlafors 
fabriker.

Alla är också välkomna till 
vår fredagsvandring i Svarte-
dalen. Vi samlas i Älvängen, 
Nödinge och Bohus och 
samåker i egna bilar. Vi går 
i skogsterräng cirka 5 km. 
Medtag fika!

Lennart Mattsson
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Ett friskare Sverige med SPF Alebygden

Bronset till SBTK trots förlust

Avgående tränarduo. Derny 
Harman och Jimmy Johans-
son har gjort sitt i Skepp-
landa BTK. 

NÖDINGE. 415 Östra 
Göteborg gav Nödinges 
handbollsdamer huvud-
bry.

Ett utgrupperat 
försvarsspel gjorde det 
svårt för hemmalaget.

Elina Mathiassons 
och matchens sista 
skott betydde ändå en 
poäng.
– Ja, det var inte mycket tid 
kvar när Elina sköt, men 
jösses vad gott den satt. Vi fick 
jaga i princip hela matchen 
och det var 
skönt att vi 
å t m i n s t o n e 
fick med oss 
en pinne. Nu 
har vi lite att 
prata om och träna på, kon-
staterade NSK-tränaren 
Mats Olofsson och hänvi-
sade till det 3-2-1-försvar 
som överraskade och ställde 
till bekymmer för Nödinge.

I paus hade Göteborg skaf-

fat sig en tremålsledning som 
NSK inte hämtade in förrän 

det återstod 
någon minut 
av matchen., 
då gick till 
och med hem-
malaget upp i 

ledningen.
– Ett tag såg det ut som att 

vi skulle ta hem det, men så 
gjorde vi några enkla miss-
tag och hamnade på nytt i 
underläge. Elinas kvittering 
med någon sekund kvar var 

därför en bonus, menade 
Mats Olofsson som impone-
rades av Jessica Peterssons 
comeback efter mammale-
digheten och av niometaren 
Sara Andréasson.

Det oavgjorda resultatet i 
Ale gymnasium gör att NSK 
nu har vunnit en match, för-
lorat en och kryssat vid ett 
tillfälle. På söndag väntar IK 
Baltichov borta.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NSK knep en pinne till sist

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – 415 Östra Göteborg 19-19

FOTBOLL
Division 5 västsvenska västra
Halvorstorp – Skepplanda BTK 1-0

TROLLHÄTTAN. Skepplanda BTK:s lagledning hade 
all möda i världen med att få ihop ett slagkraftigt 
manskap till helgens serieepilog på Edsborg.

Det blev förlust med uddamålet, men gästerna 
kunde ändå utstråla glädje efter slutsignalen.

SBTK behöll nämligen bronsplatsen sedan Göta 
förlorat hemma mot Gerdsken.

Lör 13 okt kl 13.00
Surte IP

Surte – Älvängen

Lör 13 okt kl 14.00
Nolängen

Nol – Zenith

Sön 14 okt kl 17.00
Vimmervi

Nödinge – Färjenäs

FOTBOLL I ALE

GÖTEBORG. Efter en 
bländande insats mot 
Särökometerna fanns 
det stora förhoppningar 
inför Ales bortamöte 
med Rya HF.

Dessvärre drabbades 
kollektivet av ett inef-
fektivitetsvirus.

Det fi nns värre sätt 
att förlora på, vi föll på 
grund av vår egen oför-
måga, sa Aletränaren 
Kim Wahlgren.

Ale HF har verkligen inlett 
säsongen likt en berg- och 
dalbana. Efter fyra spelade 
omgångar har det varit hälf-
ten segrar. Inför mötet med 
obesegrade Rya HF hoppa-
des ledningen på en tredje 
fullpoängare, särskilt med 
tanke på den klanderfria 
insatsen mot Särökometerna.

Det kändes verkligen 

tomt efteråt. Vi sa ingen-
ting. Vi hade bra koll på dem, 
men fick ändå jaga dem hela 
matchen. Framåt gjorde vi 
allt rätt fram till avslutet. Alla 
hade hybris och brände lägen 
som vi normalt alltid sätter, 
a n a l y s e r a d e 
Kim Wahl-
gren som fick 
ihop hela 21 
missade lägen.

Sista kvar-
ten chansade Ale och gick ut 
med en indian. Det var inget 
som hindrade Rya som istäl-
let fick än bättre utdelning 
och sprang iväg i målproto-
kollet.

Slutresultatet speglar inte 
matchbilden. Med normal 
utdelning är jag övertygad 
om att vi hade vunnit. Det 
var också tråkigt att Niklas 
Bernhardtz som har varit 
nyttig i anfallet tvingades 

utgå redan efter fem minu-
ter. Jag vet inte hur mycket 
det påverkade oss, men själv-
klart är det en av våra vikti-
gaste spelare, förklarade Kim 
Wahlgren.

Redan på onsdag i denna 
vecka väntar 
nästa tuffa 
u t m a n i n g . 
O b e s e g r a d e 
H i s i n g e n /
To r s l a n d a 

gästar Ale gymnasium.
– De ser väldigt starka ut i 

år, men fyllda med revansch-
lust kan vi nog bjuda upp till 
kamp. 

PER-ANDERSKLÖVERSJÖ

Ineffektivt Ale HF 
föll borta mot Rya

20/10 Russinhoppet
Kl 16 med lite

annat kul

21/10 Pay & Jump
+ KM hopp

Lektionsryttare, 
eventuellt även KM 

för privatryttare

Vecka 44 
Höstlovsläger

9/12 Lussehoppet

WWW.AJRK.SE 
ELLER 031-982500

MAIL AJRK@TELIA.COM

Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Hösten 2012

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF 30-23

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

Lördagar för alla barn mellan 3–6 år
Skepplanda Sporthall kl 09.00–10.30

Spela Handboll
Flickor 02 & 03

I Älvängens Kulturhus, fredagar 18.15-19.30

ALE GYMNASIUM
Onsdag 10 oktober, kl 20.45 

herr div 3 
ALE HF - Hisingen/Torslanda

MATCH

Handbollsskolan
Lördagar för alla barn 7–9 år

Skepplanda Sporthall 10.30–11.30
Älvängens Kulturhus 13.15–14.15

Välkomna!

Boll-lekis

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seAhlafors slutade sexa

ALAFORS. Ahlafors IF vet 
nu också hur det är att för-
lora konstgräs hemma. IFK 
Åmål som också vann serien 
tog en stabil trepoängare, 
men fick allt bekänna färg. 
Vid 0-2 reducerade Peter 
Antonsson till 1-2 och det 

återstod en halvtimme att 
spela. Trots en febril jakt på 
kvittering kunde Åmål kvit-
tera ut samtliga poäng. AIF 
kan ta vintervila med gott 
samvete efter en sjätteplats 
i årets division tre.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Sara Andréasson.Sara Andréasson.

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

Ale Torg

VECKANS MATCHER  
Lördag 13/10 - Ale gymnasium

BSM P98 14:00 Nödinge - OV Helsingborg

Söndag 14/10 - Ale gymnasium
BSM P98 11:00 Nödinge - Farmen
H Div6 13:10 Nödinge - 415 ö Göteborg
BSM P98  15.30 Nödinge - Skövde

Söndag 14/10 - Nödinge sporthall
P02 12:00 Nödinge - Aranäs
F98 13:00 Nödinge - Backa/Bjurslätt


