
2013  |   vecka 4  |   nummer 3  |   alekuriren 31SPORT

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 27/1 - Ale Gymnsium

F02 10.30 Nödinge - Aranäs
F00 11.30 Nödinge - Torslanda
Hdiv6 12.30 Nödinge - Crocodiles
Ddiv2 14.00 Nödinge - Torslanda

NÖDINGE. Det såg ljust 
ut efter två perioder.

Sen presenterade 
Guldhedens Rachel 
Mleczkovicz sig med 
två mål och två målgi-
vande assists.

Gästerna vände på 
steken och tog full pott.

Sofie Lindberg, en gång 
firade stjärna i Surte IS IBK, 
gjorde matchens första och 
sista mål i Ale gymnasium. 
Det såg dock ut som att 
firandet skulle bli begrän-
sat, då Ale 
efter en tre-
vande inled-
ning tog över 
kommandot. 
Pernilla Pet-
tersson kvitterade i början 
av mitt perioden och med två 
mål från Lena Lönnroths 
klubba var Ale plötsligt i led-
ningen med 4-3.

– Vi var bra med och det 
såg stabilt ut, men ibland blir 
det inte riktigt som man har 
tänkt sig. Jag tror faktiskt det 
var orken som tröt. Vi hade 

ju en del tjejer borta och fick 
spela med två kedjor från 
start. Det tar på krafterna 
och några av våra spelare 
fick spela på för dem nya 
positioner. Emma Larsson 
till exempel gjorde sin första 
match som back och löste 
uppgiften galant, sen innebär 
inte det att man alltid vinner, 
säger tränare Jan Petters-
son.

I inledningen av den 
tredje akten drabbades hem-
malaget av en utvisning, 
men såg ut att klara av det 
numerära underläget när 

Rachel Mlecz-
kovicz satte 
kvitteringen. 
Tre minuter 
senare gav hon 
också Guld-

heden ledningsmålet. Ytter-
ligare två minuter hann gå 
innan hon slog en öppnande 
passning till Maria Barduns 
4-6-mål. Ale IBF tog time 
out och försökte flytta upp 
spelet. Något riktigt tryck 
blev det aldrig mot mot-
ståndarkassen, utan gäs-

terna kunde istället punktera 
matchen fyra minuter före 
slutsignalen.

Ale har läge för en snabb 
revansch. Redan på torsdag 
kommer jagande Lindome 
till Ale gymnasium för att 
spela en uppskjuten match. 
Två dagar senare väntar jum-
bolaget Landvetter på borta-
plan.

– Jag hoppas vi får tillbaka 
ett par av tjejerna och kan 
ta ett par skalper i veckan, 
avslutar Jan Pettersson.

NÖDINGE. Säsongens 
sämsta första period 
följdes upp av en ännu 
sämre.

0-15 efter två perio-
der.

Ale IBF:s herrar blev 
totalt utspelat av Guld-
hedens IK och inkasse-
rade historiens största 
förlust.

Nyckelmatch hemma mot 
Guldheden. Ale IBF borde 
inte haft problem med tänd-
ningen i lördags, men drab-
bades ändå av en totalkollaps. 
Förlust med sjutton mål till-
hör de värsta i klubbens his-
toria. Hemmalaget kom för-
visso till spel utan sin ordina-
rie förstakedja. Med Oscar 
Frii, Christian Rönkkö och 
Martin Eriksson på frånva-
rolistan saknades både spets 
och hjärta, men att förlusten 
skrevs till 3-20 hade aleträ-
naren Andreas Klein ingen 

förståelse för.
– Det är inte ofta man vill 

be publiken om ursäkt, men 
sättet vi uppträdde på mot 
Guldheden var pinsamt. Vi 
skämde ut oss. Vi var inte där, 
varken psykiskt eller fysiskt. 
Det var helt öppna dörrar 
och en obegränsad gästfri-
het i vår zon. Jag önskar att 
jag hade en förklaring eller 
kunde göra ett försök till 

analys, men det kan jag inte. 
Att vi saknade en del tunga 
spelare är en 
sak, det hade 
inte påver-
kat utgången 
när vi som 
lag spelar helt 
utan attityd, sa en mycket 
kritisk Klein.

Storförlusten och Guld-
hedens käftsmäll kommer 

tyvärr att få ta plats i klub-
bens historiebok.

– Ja, på så sätt var kil-
larna med och skrev historia. 

Aldrig tidigare 
har A- eller 
B-laget släppt 
in 20 mål. 
Det får ju inte 
hända!

Målvakterna hade det tufft 
i Ale gymnasium. Chistian 
Westerlind inledde, men 
efter 0-6 i första perioden 

lämnade han över buren till 
Anton Hermansson född 
1997. Nio mål senare gav 
även han upp och Christian 
fick återvända.

– Ändå tycker jag att våra 
målvakter är de enda som 
förtjänar ett godkänt betyg. 
De stred tappert ensamma 
och övergivna, menade 
Andreas Klein.

Guldheden som förstärkt 
laget med två allsvenska åter-
vändare från Lindås hade en 

gyllene eftermiddag. Emil 
Anderberg noterades för 
hela sju mål. Laget kommer 
troligtvis att bli mycket svår-
stoppat i vår. 

För Ales del väntar nu en 
ny nyckelmatch borta mot 
Öckerö på måndag i nästa 
vecka.

– Finns det något som 
heter revanschlust så lär vi ju 
inte sakna det…

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Inte heller damerna rådde på Guldheden

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bra samarbete. Cecilia Isberg och tvåmålsskytten Lena Lönnroth hade ett bra samspel, men 
Ale IBF:s damer förlorade ändå med 4-7.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Guldhedens IK 4-7 (1-2, 3-1, 0-4)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Guldhedens IK   3-20 
(0-6, 0-9, 3-5)

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf
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MATCH 
ALE GYMNASIUM 
Söndag 27 januari

Herr div 3, 15.45 
Ale HF - Kärra

www.laget.se/aleibf

Matchvärd:
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Torsdag 24/1 kl 18.30
Ale gymnasium

Div 2 damer

Ale IBF - Lindome

–Dags att anmäla sig 

till SKOLCUPEN 2013

– Totalkollapsade 
mot Guldheden

Hängde inte med. Mattias Hansson och hans kamrater räckte inte till mot Guldhedens IK.
Alexander Sörensen fi ck vittja målet. Det blev en otäck vana 
för Ale som tvingades släppa in hela 20 mål. Ett historiskt 
debacle.
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Ale IBF skämde ut sigAle IBF skämde ut sig


