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MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Lördag 2/2 - Ale Gymnsium

F98 10.00 Region-serie
& P98 -15.00 - 6 matcher

Söndag 3/2 - Ale Gymnsium
P02 10.00 Nödinge - Alingsås
F02 10.50 Nödinge - Torslanda
F01 11.50 Nödinge - Aranäs
F00 12.40 Nödinge - Önnered
F98 13.30 Nödinge - Sävehof
P98 14.20 Nödinge - Trollhättan

NÖDINGE. Ale HF häm-
tade in ett sexmålsun-
derläge mot Kärra HK.

Det skiljde några år 
mellan matchhjältarna i 
hemmalaget.

Johan Lövgren och 
Simon Liljeblad når inte 
ens snart 40-årige Per 
Johannessons ålder 
tillsammans.

Vänsterhänte Peter Welin 
har skadat foten och i hans 
frånvaro kallades ålderman-
nen Per Johannesson in för 
en snabb come-
back. En av 
klubbens genom 
tiderna främ-
sta målskyttar 
gjorde ingen besviken och 
spelade imponerande 60 
minuter. Han avslutade sin 
karriär i A-lagssammanhang 
2007, men trots sex års från-
varo visade han fin spänst.

– Det känns nu och säkert 
ännu mer imorgon, men det 
var förbaskat kul, säger Per 
som inte utesluter att det blir 
fler matcher.

– Vi får se hur behovet 
är. Jag spelar normalt med 
C-laget och vi är hittills 
obesegrade. Det vore kul 
att få fortsätta hjälpa till att 
hålla den nollan intakt, men 
behövs jag i A-laget så får 
vi snacka om det. Dessutom 
vet jag inte riktigt hur axeln 
reagerar. Det är tveklöst 
betydligt tuffare i trean än i 

division sex. 
Kärra fick ett försprång 

i första halvlek, delvis bero-
ende på egen förmåga där en 
skarp vänsternia firade alltför 
stora triumfer men också för 
att Ale HF bjöd på mäng-
der av misstag och ett alltför 
passivt försvar. Efter paus 
kom hemmalaget ut med en 
annan inställning, Torbjörn 
Mattsson i mål, ett offensivt 
försvarsspel och två seger-
hungriga juniorer i Johan 
Lövgren och Simon Lilje-
blad. Johan Lövgren sköt 
både kvitteringen 24-24 och 

ledningsmålet 25-24. Tufft 
av Ale HF:s lagledning att 
ge framtiden förtroende när 
matchen skulle avgöras.

– Vi var ett helt annat 
lag efter paus. Försvarsspe-
let var tryggt och säkert, de 
kom nästan ingenstans. Vi 
borde till och med ha vunnit 
matchen, men med tanke på 
att vi låg under med sex mål 
får vi kanske vara nöjda med 
en pinne. Jag tycker ändå att 
vi fick några mycket tvek-
samma domslut emot oss i 
slutminuten, summerade Per 
Johannesson matchen.

Ale HF sladdar fortfa-
rande i tabellen och har även 
i år fler lag framför sig än 
bakom sig.

På lördag väntar Wassarna 
som närmast jagar Ale. Det 
vore klokt att hänga av sig 
förföljaren redan nu.

Ale HF hämtade in sexmålsunderläge
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Comeback. Per Johannesson drog på sig A-lagströjan i Ale HF igen. Senast det begav sig var 
2007, men kantspecialisten visade inga krämpor utan var ensam om att köra 60 minuter.

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Kärra HK 28-28 (12-17)

Nödinge behövde bara en 
knapp kvart på sig för att 

pulvrisera söndagens mot-
stånd. Redan efter fem 

minuter försökte Torslanda 
att få stopp på hemmalagets 
offensiv genom att punkta 
dagens soloartist, Catrine 
Aronsson, utan att lyckas. 
Nödinge var för snabba och 
hade vassa avslut från alla 
positioner. Storskytten Elina 
Mathiasson hängde in hela 
elva baljor innan matchen 
var över. Jessica Petersson 
såg till att förvalta flertalet av 
de kontringar 
som det täta 
h e m m a f ö r -
svaret genere-
rade.

Till följd av 
det kompakta spelövertaget 
lät NSK-tränaren lufta ett 
antal juniorer. Ida Poppen 
fick mycket tid på linjen och 
noterades även i målpro-
tokollet. Yasna Trujic fick 
agera spelfördelare i andra 
halvlek och Samah Fattah 
fick chansen på högerkanten.

– Det är naturligtvis väl-

digt värdefullt att kunna ge 
våra juniorer erfarenhet av 
A-lagsspel. De får upptäcka 
att det är inte så farligt och 
att de faktiskt kan bidra. Idag 
gör vi en gedigen laginsats 
och även om vi är överlägsna 
så trummar vi på i 60 minu-
ter, sa Mats Olofsson efter 
matchen.

Nödinge parkerar nu i ett 
vakum mitt i tabellen och i 

veckan väntar 
n ä s t j u m b o n 
Ul r i cehamn 
på bortaplan. 
Det finns 
f o r t f a r a n d e 

en chans att nå en topp-
treplacering, men då gäller 
att varva upp och leverera 
när det väl gäller. Om två 
omgångar väntar seriesu-
veränerna ÖHK Göteborg. 
Kan vi få uppleva en bragd-
match i gymnasiet tro?

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Förkrossande bra Nödinge

HANDBOLL
Division 2 västsvenska damer
Nödinge SK – Torslanda HK 31-11 (17-5)

www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

Söndag 3/2
Bohushallen
Div 2 dam 17.45

Ale IBF - Floda IBK
Div 2 herr 20.00

Ale IBF - Marstrands IBK

–Dags att anmäla sig 

till SKOLCUPEN 2013

NÖDINGE. Nödinge visade ingen pardon när bot-
tenlaget Torslanda hälsade på.

De blåskrudade handbollsdamerna vann med 
tjugo bollar.

– Vi är för bra för de sämre lagen, men har 
tyvärr inte räckt till mot de bättre, konstaterar 
NSK-tränaren Mats Olofsson.

Fun in Line har blivit dAnce in LinEFun in Line har blivit dAnce in LinEFun in Line har blivit dAnce in LinE
När Line Dance klubben Fun in Line la ner sin verksamhet När Line Dance klubben Fun in Line la ner sin verksamhet 
tog medlemmarna över och startade en ideell förening. Den tog medlemmarna över och startade en ideell förening. Den 
nya föreningen heter dAnce in LinE, Line Dance i Ale och nya föreningen heter dAnce in LinE, Line Dance i Ale och 
håller sina kurser i Älvängens Folkets Hus. I söndags drog håller sina kurser i Älvängens Folkets Hus. I söndags drog 
kurserna igång med ett stort antal nybörjare. Framtiden ser kurserna igång med ett stort antal nybörjare. Framtiden ser 
alltså ljus ut för dAnce in LinE.                      Åsa Sandströmalltså ljus ut för dAnce in LinE.                      Åsa Sandström

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf
Matchsponsor:

Välkomna!

MATCHER 
ÄLVÄNGEN KULTURHUS

wLördag 2 februari
Herr junior, 14.45 
Ale HF -Torslanda

Herr div 6, 16.00 
Ale HF - Kungälv


