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F99
NÖDINGE SK vs HALMSTAD
14:00 Nödinge Sporthall

DAM DIV 2
NÖDINGE SK vs VARBERG
19.20 Ale gymnasium

Söndag 22/9

Onsdag 2/10

KOMMANDE
MATCHER 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Jodå ni läste rätt. Det är en 
Lövgren som leder Ale HF:s 
herrar i år. Janne är storebror 
till forne handbollshjälten 
Stefan Lövgren. Nu är det 
andra generationen Lövgren 
som spelar. Johan, son till 
Janne, slussades in i Ale redan 
under fjolåret och lär av pre-
miären att döma bli ett av 
årets tyngsta vapen.

– Vi har ingen storskytt i 
laget, utan spelet bygger på att 
fler ska vara med och avsluta. 
Det tycker jag vi såg idag. 
Grunden är som vanligt att 
bygga upp ett stabilt försvars-

spel och försöka dra nytta av 
våra snabba kontringsspelare, 
säger Janne Lövgren.

Med hänsyn till det följde 
hemmalaget mallen exakt. De 
sex första målen för Ale gjor-
des av sex olika spelare. 

– Jaså, var det så? Det hade 
jag faktiskt ingen koll på, men 
det låter bra. Vi behöver som 
sagt ha en bredd på målskyt-
tet.

Gästande Rya var aldrig 
nära att hota hemmalaget i 
Ale gymnasium. Ledningen 
växte undan för undan, men 
när orken tröt i andra halv-

lek minskade avståndet till 
tre mål. Närmare än så kom 
inte göteborgarna. Ale kunde 
genom finurlige Niklas 
Bernhardtz växla tempo 
och plötsligt var det åter sex 
måls marginal. Det som var 
genomgående bäst hos hem-
malaget var försvarsspelet 
och Torbjörn Mattsson 
storspelade i målet.

– Det börjar stämma allt 
bättre. Vi har en delvis ny 

försvarsuppställning, men vi 
börjar hitta rätt nu, sa för-
svarsresen och lagkaptenen, 
Anton Thunberg, efter 
matchen.

Ale HF har i år tre seni-
orlag i spel. A-laget i trean, 
B-laget i division fyra och ett 
C-lag i femman. Något juni-
orlag fanns det inte underlag 
för, utan dessa har fått ta plats 
i seniortruppen.

– Därför blir det många 

nya unga spelare som 
kommer att få chansen. Jag 
hoppas vi ska lyckas skapa en 
harmonisk grupp som har kul 
ihop. Vi har varit många på 
träningarna och det är ett gott 
tecken. Någon direkt målsätt-
ning har vi inte satt, men det 
är ju roligare att titta uppåt i 
tabellen och det hoppas jag vi 
ska kunna göra i år.

För Ales del väntar ett 

intensivt matchande den 
närmsta tiden. På fredag är 
det bortamöte med Halmstad 
och tre dagar senare (måndag 
30/9) gästar Hök Ale gym-
nasium. Seriefavoriter i årets 
division tre västsvenska västra 
är Stenungsund.

SKEPPLANDA. Det kän-
des så onödigt.

Fredagskvällens 
förlust mot Hedared 
innebär att Skepplanda 
BTK alltjämt är indrag-
na i bottenstriden.

– Som man bäddar får 
man ligga, konstatera-
de en mycket besviken 
hemmatränare i Robert 
Bävermalm.

SBTK-tränaren hade svårt 
att hålla tillbaka sina känslor 
efter uddamålsförlusten mot 
Hedared, som inför matchen 
på Forsvallens konstgräs låg 
på kvalplats sex poäng efter 
Alelaget. Robert Bävermalm 
var inte alls nöjd med inställ-
ningen hos sina mannar.

– Nu är vi tillbaka där igen. 
Vi spelar hyfsat en stund i 
varje halvlek, men det räcker 
inte. Då blir det så här, suck-
ade Bävermalm när han med 
raska steg gick mot klubbhu-
set.

Det mål som visade sig bli 

matchavgörande föll efter 
knappt 20 minuters spel av 
den första halvleken. SBTK 
hade ett par halvchanser till 
kvittering, bland annat hade 
Linus Carlsson ett skott som 
smet tätt över ribban.

Efter pausvilan gjorde 
hemmalaget ett tappert 
försök att få till 
stånd en kvit-
tering, men 
allt som oftast 
kunde gäster-
nas försvarslinje 
avstyra attackerna väldigt 
enkelt. Det saknades fart och 
spets i SBTK:s offensiv.

En utvisning på Alexander 
Andersson med kvarten kvar 
att spela fungerade som en 
adrenalinkick för de gulsvarta 
spelarna. En trippelhörna 
vaskades fram och sedan hade 
inhopparen Viktor Harman 
ett fräsande distansskott som 
Hedaredsmålvakten lyckades 
parera på ett skickligt sätt. 
Å andra sidan hade gästerna 
också ett par tillbud som 

kunde genererat ett 0-2-mål.
Två omgångar återstår och 

för SBTK väntar nu en svår 
bortamatch mot Östadkulle 
SK.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Loppet är 
kört!

Trots att det återstår 
två omgångar är hop-
pet ute.

Det blir division 
4-spel för Edet FK 
nästa säsong.

Hösten har varit en enda lång 
uppförsbacke för Edet FK. 
Förlusterna har avlöst var-
andra och cementerat laget i 
botten. I och med lördagens 
hemmaförlust mot Stenung-
sund släcktes det sista hoppet 
om ett förnyat kontrakt.    

Tabelltvåan var numret 
större än hemmalaget, som 
inte räckte till. 0-1 kom efter 
en kvart och innan halvleken 
var över visade anslagstavlan 
0-2. Gästernas målskörd för-
dubblades i den andra halvle-
ken. Edet FK var alldeles för 
naiva i sitt försvarsspel och 
släppte till onödigt enkla mål.

Edet FK möter Gunnilse 
IS och jumbon Melleruds IF 
i de två avslutande omgång-
arna av division 3 Nordvästra 
Götaland. 

Samtidigt som det står 
klart att Edet FK trillar ur 
serien och spelar i division 4 
nästa år har Torben Chris-
tiansen låtit meddela att han 
slutar som tränare.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK har svarat för en 
stark höstsäsong.

En enda förlust på 
sex matcher är facit så 
här långt.

Mot serieledande 
Zenith var det snudd på 
utklassning.

Topplaget Zenith hade inget 
att hämta på Älvevi i lördags. 
Hemmalaget var 
klassen bättre än 
sina motståndare 
och vann fullt 
rättvist.

– Vi gör två 
bra halvlekar, konstaterar trä-
naren Peter ”Erra” Eriksson 
belåtet.

Det var mållöst i paus, 
men den andra halvleken var 
bara tio minuter gammal när 

Simon Liljeblad fixade 1-0. 
Fem minuter senare spädde 
Rasmus Eriksson på till 2-0 
och Zenith var därmed ett 
slaget lag.

– Det var bud på fler mål, 
förklarar Peter Eriksson.

ÄIK har chansen att avan-
cera några pinnhål i tabellen 
om poängen fortsätter att trilla 
in. Redan nu på onsdag väntar 
jumbon Backatorp på borta-
plan. Därefter väntar i tur och 

ordning Säve, 
Nödinge och 
slutligen Nol.

– En tufft 
men samtidigt 

roligt program. Vi hoppas 
kunna avsluta höstsäsongen 
på ett värdigt sätt och fortsätta 
plocka poäng av topplagen, 
säger Peter Eriksson.

JONAS ANDERSSON

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Niklas Bernhardtz var tillsammans med målvakten Torbjörn 
Mattsson Ales främsta spelare i premiären.

Janne "Lövet" Lövgren leder Ale HF:s herrar i år.

- Älska handboll

GRATIS
HANDBOLLSSKOLA
För alla barn födda 

-04, -05 & -06
Onsdagar 17.00-18.15 
i Älvängens Kulturhus

För mer info: 
www.laget.se/alehf

– Slog Rya HF i premiären

Flygande start för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 27-19 (12-8)

NÖDINGE. I år inleds en större generationsväxling, 
men ”nya” unga Ale HF vann redan i premiären.

Med ett solit försvar och ett målvaktsspel av 
högsta klass var segern aldrig hotad.

– Skönt att få inleda med en vinst och många 
positiva besked, säger årsfärske tränaren Janne 
Lövgren.

Hoppet ute 
för Edet FK

Torben Christiansen slutar 
som tränare för Edet FK.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Stenungsunds IF 0-4 (0-2)

Tvärstopp! Det ville sig inte 
för Alexander Andersson 
och hans Skepplanda BTK i 
fredagens hemmamöte med 
Hedared. Inte nog med att 
det blev förlust för SBTK, 
”Alex” drog dessutom på sig 
en utvisning och är därmed 
avstängd i nästa match mot 
Östadkulle.

– Hedared gjorde matchens mål

SBTK nollade på hemmaplan ÄIK slog serieledarna

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängens IK – IK Zenith 2-0 (0-0)
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FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Hedareds BK 0-1 (0-1)


