
NÖDINGE. Målglatt, fan-
tasifullt och effektivt.

Nödinge SK briljerade 
hemma mot Ulrice-
hamn.

Fast det fi nns ytterli-
gare en växel.

Tio insläppta mål, fyra i 
första och sex i andra halvlek, 
vittnade också om ett mot-
stånd som inte höll någon 
större klass. Ulricehamn 
hade aldrig någon chans mot 
betydligt mer kunniga och 
erfarna Nödinge. Trots en 
niomålsledning i paus präg-

lades hemmalagets första 
halvlek av tekniska fel, mis-
sade avslut och ett svagt 
passningsspel. Det blev dock 
bättre ju länge 
matchen led. 
Efter en seger 
med 22 bollar 
är det inte 
heller på sin 
plats att vara 
kritisk...

Sofia Olofsson och Jes-
sica Edler delade på mål-
skyttet under de inledande 
tio minuterna av andra halv-
lek. Nödinge ledde plötsligt 
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MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Lördag 24/11 - Bohushallen

F98 14-15 BSM Serie, 4 matcher

Söndag 25/11 - Bohushallen
F98 11-15.30  BSM Serie, 4 matcher
F00 14:00 Nödinge - Sävehof 4

Söndag 25/11 - Nödinge sporthall
D jun 12:30 Nödinge - Kärra
H div6 13:45 Nödinge - Stenungsund

TO Bygg

Grandios upphämtning av Ale HF
NÖDINGE. Ett uträknat 
Ale HF svarade för en 
grandios upphämtning 
mot Frölunda.

Det kunde till och 
med ha blivit maximal 
utdelning.

– Vi vann en pinne 
och visade stor moral, 
konstaterade Aleträna-
ren Kim Wahlgren.

Ale HF:s herrar stod på 
hälarna i första halvlek. Gäs-
tande Frölunda gjorde lite 
som de ville och ledde rätt-
vist med sex bollar i paus.

– Vi skrek lite åt varandra 
och uppenbar-
ligen vaknade 
vi ur koman. 
I andra halv-
lek spelar vi 
som ett helt 
nytt lag. Med lite tur hade 
vi vunnit, men poängen ska 
vi inte skämmas för, menade 
Kim Wahlgren.

Det hade han definitivt 
rätt i, men med lite självdis-

tans bör nog laget ta sig en 
funderare över vad de syss-
lade med under den första 
halvtimmen? När Ale bör-
jade coacha och spela taktiskt 
var motståndaren chanslös. 
Hemmalaget vann andra 
halvlek klart framför allt 
tack vare målvakten Tor-
björn Mattssons närmast 
omänskliga spel. Dessutom 
var Niklas Bernhardtz helt 
strålande i rollen som indian 
och punktspelare. Han fis-
kade upp många bollar i 
det offensiva försvarsspelet 
och med Joakim Samu-
elsson som spjutspets blev 

kontringarna 
effektiva.

– I efter-
hand borde vi 
självfallet ha 
gått ut på dem 

tidigare, men vi på bänken 
satt i samma koma som spe-
larna i den första halvleken, 
sa Kim Wahlgren.

Han höll också med om 
att Torbjörn Mattssons mål-

vaktsspel var avgörande för 
upphämtningen.  På femton 
minuter gick Ale från under-
läge 11-17 till 22-22 och när 
Mikael Wahlgren stänkte in 
23-22 såg Frölunda slaget ut. 
Två olyckliga utvisningar på 
Niclas Ericsson och Niklas 
Bernhardtz satte dock stopp 
för hemmalaget. Med en 
minut kvar att spela tog gäs-
terna åter ledningen, men när 
Bernhardtz åter var tillbaka i 
spel satte han kvitteringen.

Frölunda fi ck sista chan-
sen, men Mattson hade som 
sagt stängt butiken.

– Delad pott känns okej 
med tanke på hur matchen 
utvecklade sig, summerade 
Kim Wahlgren.

Ale HF har nu HK Hök 
borta på söndag. En seger där 
och marken är åter stabil.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stekhet. Joakim Samuelsson brände en straff i första halvlek, men var sedan ostoppbar och 
hängde in sex mål i andra halvlek. Ett av kontringsmålen var dessutom en riktig delikatess.
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HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Västra Frölunda 28-28

Vassa kanter. Johanna 
Bengtsson var säker från 
vänster och...

Utklassningsseger av Nödinge
med 18-8 och all dramatik 
var sedan länge borta.

– Ja, någon spänning 
bjuder vi inte dirket på, 

skrattade Sara 
Andréasson 
efter matchen.

Det var 
m u n g i p o r 
upp efter en 
komfortabel 

seger. Kantspelarna Johanna 
Bengtsson, Jessica Petter-
son och Caroline Karlsson 
svarade tillsammans för 13 
mål.

Storskytten och som van-
ligt bästa målskytt i Nödinge, 
Elina Mathiasson, match-
ades sparsamt. Det blev ändå 
sju mål och total dominans 
med Elina på plan. För bra 
för division två?

Nödinge är fyra i tabellen, 
fem poäng bakom seriele-

dande ÖHK Göteborg. På 
söndag väntar ytterligare 
ett möte med en av seriens 
sämsta lag. Torslanda HK 
ska knappast ställa till några 
bekymmer. Det gör att NSK 
har häng på silverplatsen.

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog åtta par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Ole J Jensen/Torsten Johansson 104
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          97
3. Marcus Sandberg/Eiron Andersson  96
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 89
5. Karl-Eric Nilsson/Lars Kopp        85
   Göte Olsson/Nils Lindström

I ALE GYMNASIUM

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Ulricehamn 32-10

BOHUS. Framgångarna 
fortsätter för Ale-Jen-
nylunds ridklubb, som 
numera kan utropa sig 
till landets främsta 
klubb inom hoppning 
för ponny.

Av sammanlagt 
66 ekipage i höstens 
inomhus-SM hade klub-
ben med fem och nästa 
år väntar ponnyall-
svenskan. 
När inomhus-SM avgjordes i 
slutet av oktober i Borås var 
Ale-Jennylunds ridklubb den 
klubb som representerades 
av flest ekipage. 

Tävlingen samlade ryttare 
från hela Sverige och place-
ringarna uppfyllde förvänt-
ningarna. 

Efter två tuffa kvalom-
gångar var tre av klubbens 
ekipage klara för A-finaler.

Slutligen placerade sig 
Alexandra Karlsson på 

Asgårds Sir Väs på 8:e plats 
i B-klassen, Molly Downes 
på Calliaghstown Chico på 
15:e plats i C-klassen och Joy 
Wasserman på Frans Jäger 
slutade sexa i C-klassen. 

I kringklasserna kom 

också Emmy Wessberg på 
Ämedie på 14:e plats i Äng-
lahoppet, klass C och Alex-
andra Karlsson på Likstahöj-
dens Clivia blev sjua i finalen 
för 5-åringa C-ponnyer. 

I år fick Ale-Jennylunds 

RK med ett lag i ponnyall-
svenskans elitserie i hopp-
ning och även nästa år stäl-
ler de upp och kämpar för 
guldet, så nu ligger tjejerna i 
hårdträning. 

JOHANNA ROOS

Aleryttare mot nya framgångar
– Flytet håller i sig för Ale-Jennylunds RK

Tävlingsklara. Joy Wasserman, Molly Downes och Alexandra Karlsson tävlar i ponnyall-
svenskans elitserie i hoppning nästa år tillsammans med Emmy Wessberg, Ida Franzén och 
Evelina Lindh. 


