
NÖDINGE. Ale HF tog 
säsongens sjunde seger 
genom att besegra Rya 
HF.

Hemmalaget var pig-
gare och behöll initiati-
vet från avkast.

– Vi ville mest och 
det avgjorde, säger ale-
tränaren Kim Wahlgren 
nöjt.

Ale HF fick revansch på 
Hisingslaget efter höstens 
nederlag. I söndags var det 
inget snack. Hemmalaget 
ledde från första till sista sig-
nalen.

Ale startade med ungtup-
parna Johan Lövgren och 
Simon Liljeblad på nio 
meter.

– Jag vill visa att vi tror på 
dem. De ska känna vårt för-
troende. Båda två har tagit 
stora kliv under året och för-
tjänar mycket speltid, säger 
Kim Wahlgren.

Ale sprang ifrån i målpro-
tokollet och såg ut att gå mot 
en utklassningsseger, men 
som så många gånger förr 
kom gästerna ikapp när foku-
seringen försvann.

– Det var aldrig någon 
fara. Vi hade verkligen koll 
på dem idag. De såg trötta 
och nästan bakfulla ut, ana-
lyserar Kim Wahlgren sina 

motståndare som hade det 
riktigt jobbigt när Ale kon-
trade.

I Ale imponerade framför 
allt linjespelet som Andreas 
J o h a n s s o n 
och Anton 
T h u n b e r g 
delade på. 
Andreas var 
riktigt vass 
framåt och noterades för fem 
mål.

– Samarbetet med mittsex 
lade nästan grunden till 

segern idag. Kul att både 
Andreas och Anton har fått 
spelet att stämma i vinter.

På söndag väntar bot-
tenlaget Särökometerna på 

bortaplan. En 
uppgift som 
bör kunna 
passa Ale. 
Särö har bara 
fått ihop tre 

segrar på hela säsongen. Ale 
är åtminstone uppe i sju nu.

– Jag hoppas vi kan avsluta 
snyggt så vi kan få med oss 

en positiv känsla till nästa år. 
Det här laget är utvecklings-
bart och har alla förutsätt-
ningar att bli riktigt bra. Det 
gäller bara att vi får alla att 
dra åt samma håll, avslutar 
Kim Wahlgren.
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Lör 2 mars kl 11.00
Älvevi

Älvängen – Göta

Lör 2 mars kl 12.00
Ahlafors IF – 

Vänersborgs IF

Ons 6 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – 

Skepplanda BTK
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Träningsmatcher 
Ahlafors IF – Velebit 5-3 (3-2)
Mål AIF: Johan Elving 3, Peter 
Antonsson, Ali El-refaei. Matchens 
kurrar: Johan Elving 3, Jonathan 
Lindström 2, Edwin Persson 1.

Annelund – Edet FK 1-0 (1-0)

Sjuntorp – Göta 1-5 (1-0)
Mål GBK: Sebastian Dove, Niclas 
Graff, Marcus Karlsson, Johan Lilja, 
Rikard Vikingsson.

Lödöse/Nygård – Västerlanda 1-0 
(0-0)
Mål LNIK: Peter Eriksson.

Älvängen – Sjövik 4-0 (3-0)
Mål ÄIK: Rasmus Eriksson 2, Niklas 
Pålsheden, David Collvin.

Damer
Skepplanda – Råda 3-1 (0-1)
Mål SBTK: Emelie Johansson 2, Jen-
nifer Arvidsson.

ÅRSMÖTE

ALE MHF
Tisdag 5 mars

Kareby IF:s klubbstuga,  
Kringeldammen

MHF/U kl 18.00
ALE Trial Klubb kl 18.30

Välkomna, Styrelsen

Division 1 västra
Otterbäckens BK – Surte BK 8-6 
(6-3)
Mål SBK: Christoffer Ohlsson 4, Martin 
Östling 2. Matchens kurrar: Christof-
fer Ohlsson 3, Martin Östling 2, Adam 
Rohr 1.

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Lindås IBK 5-6 eft SD
Mål Ale: Alexander Sörensen 2, Johan 
Olsson 2, Fredrik Herlogsson.

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Lindås IBK 5-8
Mål Ale: Emma Asplund 4, Ebba Norr-
man.

Division 3 Göteborg damer
Surte IS IBK – Skår IBK 16-3
Mål Surte: Carolina Björkner 4, Sofie 
Karlsson 2, My Hjelm 2, Linda Karlsson 
2, Natalie Hjertberg 2, Clara Lundberg, 
Katja Kontio, Emmelie Södergren och 
Linnéa Eriksson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Carolina Björkner 3, Clara Lund-
berg 2, Linda Karlsson 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 31-27 (16-12)
Mål Ale: Niklas Ericsson 6, Mikael Fors-
berg 5, Andreas Johansson 5, Mikael 
Wahlgren 4, Joakim Samuelsson 3, 
Mathias Johansson 3, Niklas Bernhardtz 
3, Johan Lövgren och Anton Thunberg 
1 vardera. Matchens kurrar: Andreas 
Johansson 2, Mikael Forsberg 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Borås HK 24-17
Mål NSK: Ingen uppgift.
Nödinge möter Baltichov hemma på 
söndag. En viktig match för seriefem-
man NSK som nu jagar en fjärdeplats i 
serien.

ANNELUND. Edet 
FK har avverkat tre 
träningsmatcher, två 
förluster och en seger.

Mot Annelund i 
lördags blev det stryk 
med matchens enda 
mål.

– Vi hade många 
ordinarie spelare borta, 
men trots det gör vi en 
väldigt bra insats. Sett 
till spel och chanser 
kunde vi lika gärna ha 
vunnit, säger tränaren 
Torben Christiansen.

En stor omsättning på spe-
lare, många kännbara för-
luster med en tunn trupp 
som följd. Förutsättningarna 
kunde varit bättre för Edet 
FK inför årets säsong, men 
trots allt verkar tränaren 

Torben Christiansen kunna 
få ihop ett slagkraftigt lag. 

– Vi har spelat tre trä-
ningsmatcher. Mot division 
2-laget Ytterby höll vi 0-0 i 
70 minuter innan orken tröt 
och de kunde vinna med 3-1. 
Veckan därpå mötte vi Halv-
orstorp som vi spelade ut 
fullständigt. Det kunde varit 
6-0 redan i paus. Tyvärr var 
utdelningen alldeles för klen. 
Slutresultatet skrevs till 3-1, 
berättar Torben.

– Mot Annelund i lördags 
fick vi avvara flera viktiga 
kuggar. Jag tycker ändå att vi 
gör en bra match. Efter paus-
vilan är motståndarna nästan 
inte över på vår planhalva. 
Synd att vi inte lyckas få dit 
en boll eller två.

Torben Christiansen 
förfogar över många unga 

lovande spelare. Mot Anne-
lund fanns två killar födda 96 
med i uppställningen. En av 
dem var Felix Johansson.

– En egen produkt som 
verkligen har framtiden för 
sig. Felix har gjort två mål på 
de här inledande matcherna.

Vilken av de nya spe-
larna har imponerat mest 
på dig?

– Aras Ali från Trollhät-
tans FK. Jag visste att han 
var en duktig fotbollsspelare, 
men inte att han var så skick-
lig som han har visat under 
försäsongen.

Uppåt i Edet trots förlust

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Torben Christiansen, tränare Edet FK.

TROLLHÄTTAN. Göta 
BK fortsätter att impo-
nera.

I helgens tränings-
match mot Sjuntorp 
blev det klara 5-1 efter 
underläge i paus.

– Resultatmässigt är 
jag nöjd i övrigt fanns 
det mer att önska, 
sammanfattade träna-
ren Marcus Tersing.

Många håller Göta BK som 
en tänkbar guldaspirant i 
årets seriespel. Efter de inle-
dande träningsmatcherna 
vore det dumt att tro något 
annat. I lördags var det 
Sjuntorp som fick känna på 
GBK:s styrka.

– Jag är inte alls nöjd med 
den första halvleken. Även 
om vi hade ett 75-procentigt 
bollinnehav så uppträdde vi 
nonchalant och presterade 
inte tillräckligt, förklarar 
Tersing.

Det blev bättre fokus i den 
andra halvleken då Sjuntorp 
kroknade totalt. Slutresulta-
tet 5-1 var inget att säga om.

– Bra att göra fem mål 
inom loppet av 45 minuter. 
Det tar vi med oss inför fort-
sättningen.

På lördag beger sig Göta 
till Älvevi för att möta Älv-
ängens IK.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Niclas Graff gjorde ett av 
målen när Göta BK bese-
grade Sjuntorps IF med 5-1 
på Granngårdens konstgräs-
plan.

Lätt för 
Göta BK

FOTBOLL 
PÅ SJÖVALLEN

Träningsmatcher
Sjövallens konstgräs

Lör 2 mars kl 12.00 
Ahlafors IF – Vänersborgs IF

Ons 6 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – Skepplanda BTK

www.ahlaforsif.se

Andreas 
Johansson 
var bäst såväl 
framåt som 
bakåt i Ale HF 
när Rya hem-
mabesegrades.
Arkivbild: 
Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 31-27 (16-12)

Sjunde segern för viljestarkt Ale HF


