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MÖLNDAL. Det blev en 
tung vecka för Ale HF:s 
handbollsherrar.

Två svidande förlus-
ter var inte heller det 
värsta.

– Nej, det är på sättet 
vi gör det. Vi spelar 
helt utan hjärta, suckar 
Aletränaren Kim Wahl-
gren.

Serieledande Hisingen/
Torslanda var klassen bättre 
i onsdagens möte i Ale 
gymnasium. Hemmalaget 
ryckte upp sig, alternativt att 
gästerna drog av på takten 
(?), vilket putsade till siff-
rorna. Precis som siffrorna 
skvallrar om läckte det rejält 
bakåt och försvarsagerandet 
präglades av tafatthet och 
passivitet. Dessvärre var 
även lagledningen drabbade 
av samma åkomma och för-
mådde inte byta spelare som 
inte levererade.

– Vi gör säkert våra miss-
tag och jag är fortfarande 
väldigt grön, men vi är över-
ens om vad vi ska göra fast 
när vi kommer ut på plan 
gör vi något helt annat, säger 
Kim Wahlgren.

Mot Mölndal i söndags 
var försvaret bättre, men 
framåt var skärpan som 
bortblåst. 29 missade avslut 

säger det mesta. Ale HF var 
trots allt länge i ledningen 
och först två minuter före 
slutsignalen gick Mölndal 
ikapp – och förbi!

– Vi hade ett skott inne i 
slutsekunden, men domaren 
dömde bort det. Kanske inte 
mycket att orda om även 
om det kändes tungt just då. 
Vår hjärtlösa 
inställning 
påminde om 
onsdagsmat-
chen och nu 
har vi bestämt 
oss för att ha ett lagmöte. Vi 
har mycket att prata om. Det 
får vara högt i tak. Som lag 
har vi inte presterat varken 
på eller vid sidan av plan. 
Det är frustrerande när vi 
vet vilken kunskap det här 
laget besitter, berättar Kim 
Wahlgren.

Att laget endast lyckades 
få in sju bollar i mål under 
den andra halvleken bidrog 
starkt till att Mölndal till sist 
segrade. Det mest påfallande 
är dock att det råder en total 
tystnad när Ale HF spelar 

handboll. Sporten som 
normalt kännetecknas av 
fysik, kamp och vilja har helt 
andra egenskaper när Ale 
uppträder – dessvärre har 
den hittills inte varit särskilt 
framgångsrik.

– Det är något vi måste 
förbättra. Vi måste pusha oss 
själva och varandra bättre.

Konfirman-
derna i Ale 
HF får tänka 
om.

Mot Möln-
dal visade 

återigen blott 19-årige 
Simon Liljeblad att han 
borde vara ett mer självklart 
val på vänsternio. Med sina 
tre mål var han bäste nio-
metare. Som vanligt svarade 
kantskyttarna Joakim Sam-
uelsson och Peter Welin 
för halva målskörden.

På söndag får laget en bra 
chans att starta om. Tabel-
ljumbon Wassarna gästar då 
Ale gymnasium.

LERUM. Nödinge SK:s 
damer har varvat upp.

IK Baltichov borta-
besegrades med klara 
siffror.

– Vi blir bättre för 
varje match, konstate-
rar NSK-tränaren Mats 
Olofsson.

Nödinges handbollsdamer 
tog årets andra seger i sön-
dagskväll. Anförda av stor-
skytten Elina Mathiasson 
och ett kompakt försvarsspel 
tog NSK kommandot nästan 
från första stund. Bortsett de 
inledande minuterna var gäs-
terna i ledningen.

– Vi kom igång bra och 
spelet rullade på. Det fanns 
en bra fart och med Jessica 
Petersson lyckades vi också 
få några enkla kontringsmål, 
berättar Mats Olofsson och 
fortsätter:

– Strukturen är tydligare i 
allt vi gör, men 
det finns fort-
farande mer att 
önska när det 
gäller skärpan i 
våra avslut.

Bakåt var Nödinge solida 
och målvakterna Ulrika 
Carlsson och Carina 
Svensson delade på ansvaret 
mellan stolparna. Närmast 
väntar nu jumbolaget Borås 
HK.

– Förhoppningen är att 
knipa tredje fullpoängaren 
där. Vi är befriade från både 
skador och sjukdomar i trup-
pen. Det ser riktigt bra ut 
för tillfället, avslutar Mats 
Olofsson.

Nödinge är fyra i tabellen 

och har häng på topplagen. 
Nästa onsdag, 24 oktober, 
väntar hittills obesegrade 
HK Aranäs i Ale gymnasium. 
Det ser ut att kunna bli en 
verklig batalj.

www.laget.se/aleibf

Lördag 20/10 2012
Ale Gymnasium

Div 2 damer: 
kl 14.30

Ale IBF - Landvetter IBK 

Div 2 herrar: 
kl 12.15

Ale IBF - Öckerö IBK

Sven blomma Surte 
031-981536

Matchvärdar:

Förra helgen blev Linus 
Almthén, 10 år och täv-
landes för Ale Trial Klubb 
totalsegrare i Västtrial-
cupen. Cupen avgörs över 
sju deltävlingar, och Linus 
stod som segrare i sex av 
dem. Förarna är mellan 10 
och 13 år.

Linus Almthén 
mästare i trial

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 7 par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg    53
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          52
3. Elsa Persson/Rikard Johansson  51
4. Nils Lindström/Tage Jonsson    48
    Kåge Samuelsson/Kjell Andersson 48

Två tunga bottennapp för Ale HF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Andreas Johansson var en av få som visade hjärta i Ales två 
förlustmatcher förra veckan.

Caroline Karlsson, en av NSK:s pålitliga målskyttar.
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HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Mölndal HF – Ale HF 24-23 (12-16)
Ale HF - Hisingen/Torslanda 31-35 (14-20)

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
IK Baltichov – Nödinge SK 18-24

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

– Bristfällig 
inställning 
främsta skälet

NSK:s damer 
hakar på i toppen
– Bortabesegrade IK Baltichov klart

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf
Välkomna!

MATCHER
ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

Fredag 19 oktober
Dam div 5, kl 18.50
Ale HF - Järnvägen

Herr div 6, kl 19.50
Ale HF3 - Härryda

ALE GYMNASIUM 
Söndag 21 oktober
Herr div3, kl 15.45 

Ale HF - Wassarna HK


