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LERUM. En poäng på 
fyra matcher.

Ale HF har det tungt 
på nytt.

Mot Baltichov sak-
nades fyra ordinarie 
startspelare.

Ale HF:s herrtrupp angav 
förhoppningar inför 
säsongen, men framgång-
arna har uteblivit. Två raka 
förluster båda med klara siff-
ror, senast mot 
B a l t i c h o v . 
De uteblivna 
poängen gör 
att Ale nu är 
placerat i den 
nedre regionen.

– Vi har inget spel. Kil-
larna kör individuellt, var 
och en för sig, det håller inte, 
menar en kritisk Aletränare, 
Kim Wahlgren.

Niklas Bernhardtz, Kim 
Sandberg, Carl-Fredrik 
Brunström, Rikard Bäck-
ström och Peter Welin sak-
nades alla i senaste matchen.

– Det är riktigt tunga 
avbräck och inte så lätta att 
ersätta. Killarna kämpar och 
sliter, men handboll är svå-
rare än så. Vi var inte på tå 
idag och fick jaga från avkast. 
Nu vänder serien på söndag 
och Baltichov är inte bättre 
än att vi kan besegra dem. 

Jag hoppas vi kan ställa ett 
hyfsat ordinarie manskap på 
benen, då lär det bli en tuf-
fare drabbning, säger Kim 
Wahlgren som ändå gladdes 
åt en återkomst.

– Det var riktigt kul att ha 
Anton Thunberg tillbaka i 
laget. Han betyder mycket i 
försvaret.

Andreas Olsson fick 
hoppa in i målet i slutet av 
första halvlek, då Torbjörn 

Mattsson inte 
ansåg sig till-
föra något.

– Det var en 
tuff match att 
komma in i, 

men Andreas imponerade på 
mig, berömde tränare Wahl-
gren.

GÖTEBORG. Anfalls-
spelet gick i baklås och 
Nödinges handbollsda-
mer blev utan poäng.

Då spelade det min-
dre roll att laget bara 
släppte in 18 mål.

– Ännu en förlust som 
känns riktigt onödig, 
säger NSK-tränaren 
Mats Olofsson.

Nödinge hade självklart 
räknat med en helt annan 
utgång av matchen mot 
Warta som fram till i lördags 
bara hade skramlat ihop åtta 
poäng. Sjukdomar, skador 
och arbete medförde dock 
att tränare Olofsson fick fylla 
ut truppen med tre juniorer.

– Inget ont om dem. De 

gör bra ifrån sig, men vi var 
lite tunna idag och orkade 
inte riktigt. Sedan kom vårt 
spel inte upp i den nivå som 
krävs för att 
vinna matcher 
i trean, säger 
han.

N ö d i n g e 
fick jaga i 
nästan 60 
minuter och var nära att 
komma ikapp i slutet, men 
det blev istället andra raka 
förlusten.

– Vi håller tätt bakåt, 
men framåt har vi egentli-
gen inte varit riktigt bra på 
hela säsongen med några få 
undantag. Anfallsspelet kan 
vi kräva mer av. Det finns lite 
att jobba med för att vi ska bli 
stabilare och tyngre att möta, 

menar Mats Olofsson.
Redan på onsdag får dock 

NSK:s handbollsdamer 
chans till snabb revansch. 

Serien vänder 
och Warta 
hälsas väl-
komna till Ale 
gymnasium.

– Vi har alla 
m ö j l i g h e t e r 

att rubba dem. Får vi tillbaka 
ett par spelare och lite bättre 
utdelning framåt så bör vi 
vinna, avslutar Mats Olofs-
son förhoppningsfullt.

I helgen som gick spela-
des den sista omgången i 
höstserien. Vid seger skulle 
Bohus IF bordtennis sluta 
tvåa i serien och med chans 
på seriesegern. I den sista 
omgången spelade Bohus IF 
mot Lindome BTK.

Matchen blev ett rik-
tigt nervpiller. I den första 
matchen fick Maximus 
Nordgren stryk i tre raka 
set. Manuel Storch gick 
sedan in och vann sin match 

tre raka set. Nu var det 
Maximus tur att ta revansch 
för den inledande förlusten. 
Han vann sin match lätt med 
3-0. Nu hade Manuel chan-
sen att avgöra hela matchen, 
men föll tyvärr med 3-0 
efter tre tuffa set. 

Nu blev den avslutande 
dubbeln helt avgörande. 
Här visade Maximus och 
Manuel stor moral och vann 
en rysare med 3-2 i set. 
Därmed vann även Bohus 

IF hela matchen med 3-2 i 
matcher.

Tyvärr för vår del vann 
även Mölndals BTK sin 
match och också hela serien. 
Bohus IF slutade serien som 
tvåa, med samma poäng som 
seriesegrarna Mölndal BTK.

Dagens lagledare, 
Magnus Olofsson, var hel-
nöjd med dagens match och 
den härliga kämpaglöd som 
grabbarna visade.

– Detta lovar gott inför 

vårens seriespel, säger 
Magnus.

– Till våren kommer 
Bohus IF att anmäla minst 
tre lag i seriespel. Vi har ett 
tiotal killar som kör stenhårt 
på träningarna och det visar 
sig också i matchspelet, 
säger tränare Annica Svens-
son.

❐❐❐

Seger i sista matchen för Bohus IF
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Blekt anfallsspel NSK:s fall

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
Warta – Nödinge SK 18-16

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Baltichov – Ale HF 31-20
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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          89
2. Elsa Persson/Rikard Johansson 84
3. Thomas Elfving/Bertil Hansson  78
4. Karl-Eric Nilsson/Lars Kopp        75

– Laget har kört fast
Fortsatt kräftgång för Ale HFFortsatt kräftgång för Ale HF

Mikael Wahlgren bäst i ett för övrigt blekt Ale HF. Laget har hamnat i en formsvacka och när fl era ordinarie startspelare 
saknas samtidigt blir Ale ett lätt byte.

Sofi a Olofsson i aktion.Sofi a Olofsson i aktion.
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