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INVIGNING AV VÅR 
KONSTGRÄSPLAN!
SÖNDAGEN DEN 4 NOVEMBER 

14.00 Invigning av konstgräsplanen
15.00 Ungdomsavslutning

18.00 Fyrverkeri
Kom och ät tårta med oss!

Välkomna!
Tack till alla privatpersoner och företag 

som varit med och sponsrat

KÄRRA. Med ett kom-
pakt försvarsspel 
grundlade Ale HF:s 
herrar säsongens fjärde 
seger.

Det tog hela 15 minu-
ter innan Kärra gjorde 
sitt första mål.

– Det börjar likna nåt, 
sa en nöjd Aletränare, 
Kim Wahlgren.

Det blev idel segrar för Ales 
handbollsherrar. A-, B- 
och C-laget vann i helgen 
och det var förstalaget som 
visade vägen i fredagskväll. 
Kärra borta har aldrig varit 
en munsbit för Ale så det var 
med viss förvåning publiken 
noterade 0-8 på resultattavlan 
efter den inledande kvarten.

– Vi spelade vårt bästa för-
svarsspel för året och Tor-

björn Mattsson blev en jätte 
mellan stolparna. Det var 
också väldigt kul att se Niclas 
Ericssons vältajmade arbete. 
Det kändes som att vi tog ett 
stort kliv framåt. Nu förstod 
vi äntligen varandra, menade 
Kim Wahlgren.

Med ett tätt 
försvar blev det 
också läge för 
kontringar.

– Framför allt så kom vi 
väldigt ofta i andra fas. Utdel-
ningen var väldigt bra, även 
om vi missade en del klara 
lägen. Som vanligt svarade 
våra kantspelare för klander-
fria insatser, Joakim Samu-
elsson och Peter Welin var 
på riktigt bra humör, berät-
tade Kim Wahlgren som 
ändå hade svårt att premiera 
enskilda spelare.

– Det här var en klock-
ren laginsats och ingen bör 
egentligen framhållas före 
någon annan.

Nu väntar ett tre veckor 

långt uppehåll innan Västra 
Frölunda kommer på besök i 
Ale gymnasium. Ale HF är nu 
på fast mark i tabellen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. HK Aranäs 
var obesegrade inför 
mötet med Nödinge SK.

Det är de inte längre.
Nödinges handbolls-

damer tog en fi n skalp 
och skuggar nu topp-
lagen.

Det blev en tät och jämn 
d r a b b -
ning mellan 
N ö d i n g e 
SK:s och HK 
Aranäs hand-
bollsdamer i 
Ale gymnasium. Lagen följ-
des åt, men strax före halv-
tidsvilan gjorde hemmalaget 
ett litet miniryck och fick ett 
behagligt tremålsövertag.

– Bakåt gör vi på nytt en 
mycket stabil insats och när 
vi dessutom är effektiva 
framåt är vi svårstoppade. 
Ida Hessfelts andra halvlek 

i målet är magnifik, säger 
NSK-tränaren Mats Olofs-
son.

Även efter paus är det spel-
mässigt jämnt, men Nödinge 
släpper aldrig kommandot 
och behöll ledningen under 
hela matchen. Till slut stan-
nar segermarginalen vid fem 
mål.

– Tjejernas 
inställning var 
100%-ig. När 
de kliver in 
på plan med 
den attityden 

har jag svårt att se hur de ska 
kunna förlora. En lagseger 
som lovar gott för framtiden, 
menar Mats Olofsson.

Aranäs försökte ta sig 
ikapp med taktiska omdis-
poneringar och gick bland 
annat ut på tvåpunkt. 
Nödinges båda storskyt-
tar Elina Mathiasson och 

Jessica Edler punktmar-
kerades, men då klev Sara 
Andréasson fram istället.

– Det fanns inga sätt att 
stoppa oss på. Alla var på 
topp. Riktigt kul att se, jublar 
NSK-tränaren.

När storformen är i antå-
gande är det olyckligt att det 

nu är uppehåll. Nästa match 
är inte förrän 11 november, 
då serieledande ÖHK Göte-
borg står för motståndet.

– Det ser vi fram emot. 
Vi ska allt ge dem en match, 
lovar Mats Olofsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

BANDYFEST
SÖNDAG 4 NOVEMBER 13:15

IFK Kungälv

Ljusdal BK

Till minne av Torbjörn Ek

VS.

SKARPE NORD

Gratis entré

- Älska handboll

Mer info på hemsidan 

www.klubben/alehf

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

Spela Handboll
Flickor födda 2002 & 2003

Älvängens Kulturhus, fredagar 18.15-19.30

Handbollsskolan
Lördagar för alla barn födda 

2003, 2004 & 2005
Älvängens Kulturhus 13.15–14.15

Välkomna!

Boll-lekis

Ale HF på fast mark

Joakim Samuelsson var sin vana trogen främste målskytt 
för Ale HF. Sex mål blev det borta mot Kärra HK.

Nödinges damer 
hakar på topplagen

Sara Andréasson visade gryende storform i succématchen 
mot Aranäs, där NSK gav serietvåan en rejäl näsbränna.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – HK Aranäs 22-17 (14-11)

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Kärra HK - Ale HF 26-33 (6-13)
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LÖDÖSE. Göta Älvda-
lens Motorhistoriska 
Förening har problem.

Fler medlemmar 
vore önskvärt, men 
framförallt en lokal där 
föreningen kan bevara 
sin kulturskatt.

– Vi hoppas att Ale 
och Lilla Edets kommun 
ska engagera sig och 
stötta vår verksam-
het, säger ordföranden 
Daniel Johansson. 

Göta Älvdalens Motorhis-
toriska Förening grundades 
för två år sedan och har idag 
ett drygt tiotal medlemmar. 
Föreningen uppstod då Sjö-
torps Motorsamling överlät 
sin samling av klenoder då de 
blev utkastade från sina loka-
ler av Kanalbolaget.

– Vi förfogar just nu över 
tolv motorer. De flesta är 
båtmotorer som har suttit 
på små fiskebåtar, men det 
är också motorer som drivit 
jordbruksmaskiner. Merpar-
ten av samlingen härstammar 
från 30-50-talet, förklarar 
Daniel Johansson.

Levande museum
Under året har Göta Älvda-
lens Motorhistoriska Fören-
ing visat upp sig ibland annat 
Gräfsnäs, Hembygdsdagen i 
Skepplanda, Bondens dag på 
Backamo, Repslagardagen 
i Älvängen och nu senast på 
Stubbracet i Uspastorp.

– Vi tillhandahåller ett 
utrymme på Repslagarmu-
seet där vi kan härbärgera 

ett par av våra motorer, men 
lokalen är inte ändamåls-
enlig. Drömmen vore att 
kunna ha hela samlingen på 
ett och samma ställe och på 
samma gång få till ett levande 
museum, säger Daniel 
Johansson.

I förra veckan besökte han 
Erik Svetsare i Lödöse, som 
känner sympati med fören-
ingen och vill kunna hjälpa 
till i den mån det går.

– Det vore ledsamt om 
deras samling av motorer 
försvann. Det får inte hända, 
säger Erik Andersson.

Erik Svetsare har byggt 
nya industrilokaler om 1 
000 kvadratmeter med till-
hörande gårdsplan. Göta 
Älvdalens Motorhistoriska 
Förening har fått ett löfte om 
att kunna ta hem de maskiner 
som nu återfinns längs den 
Bohusländska kusten.

– Risken är att de blir 
förstörda annars. Vi är tack-
samma för den hjälp som 
Erik Svetsare erbjuder, säger 
Daniel Johansson.

Ekonomin i föreningen är 
skral och därför finns ingen 
möjlighet att ingå ett lång-
siktigt hyresavtal.

– Vi behöver all stött-
ning vi kan få, från respek-
tive kommun, företag som 
vill sponsra eller privatper-
soner som kan tänkas bli 
medlemmar. Vi ska göra allt 
för att försöka bevara sam-
lingen av de gamla tändku-
lemotorerna, avslutar Daniel 
Johansson. 

JONAS ANDERSSON

Motorhistorisk förening är i behov av hjälp

Göta Älvdalens Motorhistoriska Göta Älvdalens Motorhistoriska 
Förening, som här visar upp sig Förening, som här visar upp sig 
på Hembygdsdagen i Skepplanda, på Hembygdsdagen i Skepplanda, 
söker en lokal till sin unika söker en lokal till sin unika 
samling av tändkulemotorer.samling av tändkulemotorer.
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