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FOTBOLL 
PÅ SJÖVALLEN

Träningsmatcher
Sjövallens konstgräs

Ons 6 mars kl 19.00 
Ahlafors IF – Skepplanda BTK

Lör 9 mars kl 13.00 
Ahlafors IF – Kärra KIF

www.ahlaforsif.se

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

På fredagskvällen var det 
dags för två av Ale Baskets 
duktiga flickor -99 att göra 
debut i A-laget. Linda Karls-
son och Louise Svensson 
fick med kort varsel en för-
frågan om de kunde ställa 
upp i A-laget där det sakna-
des spelare på grund av sjuk-
domar och skador i truppen. 

S:t Helena från Skövde 
stod för motståndet. I första 
halvlek följdes lagen åt i 
målprotokollet och Ale låg 
under med 10 poäng. Linda 
och Louise spelade mycket 
bra och visade ingen nervosi-
tet i sin debutmatch. I andra 
halvlek visade det sig att S:t 
Helenas större bredd blev 

avgörande, trots att Ale käm-
pade så tröt orken och slutre-
sultatet blev 44-88.

Linda och Louise käm-
pade hela matchen med 
beröm godkänt och fick 
mycket speltid. Linda blev 
Ales bästa poänggörare i sin 
debut mot A-lagsmotstånd.

Tony Karlsson

MÖLNLYCKE. Ale IBF 
jobbade länge i uppförs-
backe.

När bortamatchen 
mot Pixbo blåstes av 
hade Ales damer ändå 
lyckats vända på ste-
ken.

Med fyra matcher 
kvar att spela kan Ale 
IBF nå en fjärde plats.

Ale IBF fick en mardröms-
start med ett 2-0-underläge 
redan efter fyra minuter. 
Hemmalaget gjorde också 
ett tredje mål i första perio-
den, men Leoresa Haklaj 
och Cecilia Isberg reduce-
rade också. I början av mitt-
perioden kunde Mikaela 
Ögren skicka in en rättvis 
kvitteringsboll.

– Vi växte in i matchen och 
blev bättre ju längre tiden 
led. Det var tillfälligheter 
som avgjorde, men tjejerna 
förtjänade till sist att vinna, 
säger aletränaren Jan Pet-

tersson.
Ja, i början av tredje kvit-

terade Leoresa Haklaj på 
nytt Pixbos ledning och tio 
minuter in i slutperioden 
satte Emma Gunnarsson 
ledningsmålet. Hemmala-
get jagade en utjämning och 
fick chansen att spela sex 
mot fyra, då Ale drabbades 
av en utvisning med en och 
en halv minut kvar att spela. 
Det visade sig dock vara Ales 
kväll och Hanna Berglund 
satte 6-4 i slutminuten.

– Sofia Skybergs straff-
räddning i mittperioden, där 
Pixbo hade läge att göra 5-3 
var viktig. Vi började spela 
tajtare och flyttade upp posi-
tionerna. Vi fick tag på dem 
och avslutar matchen starkt, 
säger Jan Pettersson.

Ale har FBC Lerum 
hemma i Ale gymnasium 
redan på tisdag i denna 
vecka. Det är en nyckelmatch 
i kampen om fjärdeplatsen i 
serien.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Nödinges 
skyttedrottning Elina 
Mathiasson punktades 
från avkast.

Det avgjorde matchen.
Trots 60 minuters 

övning lyckades NSK 
aldrig lösa Baltichovs 
taktik.

Att spela fem mot fem brukar 
alltid vara en fördel för anfal-
lande lag, men för Nödinges 
handbollsdamer innebär det 
stora problem. Baltichov 
hade koll på att Elina Mathi-
asson är nyckeln till NSK:s 
målskytte och valde därför 
att punkta henne från början. 
Taktiken är inte ovanlig 

i handboll, men trots att 
Nödinge har tränat på hur de 
ska agera låser sig spelet.

– Ibland löser vi det, ibland 
inte. Vi har övat in ett antal 
rörelser, men idag fungerade 
ingenting. Tjejerna gjorde 
det svårt för sig och när Elina 
punktmarkeras ökar kraven 
på andra spelare, då gäller 
det att ta ansvar. Det var 
väl si sådär med den saken, 
menade NSK-tränaren Mats 
Olofsson.

Punktmarkeringen störde 
hemmalaget under hela 
matchen, men Baltichovs 
anfallsspel var inte av sådan 
art att de kunde springa 
ifrån. Trots stora bekymmer 
hängde Nödinge med och i 

början av andra halvlek var 
laget i ledningen med 13-12.

– Tyvärr, så stämde det 
inte riktigt bakåt heller. Vårt 
försvarsspel kan se betyd-
ligt bättre ut 
och självklart 
ska vi inte vara 
så sårbara att 
de räcker att 
punktmarkera 
Elina för att vinna, suckar 
Mats Olofsson.

 Nödinge kan fortfarande 
sätta punkt för en hygglig 
säsong. Med tre matcher 
kvar att spela är fjärdeplat-
sen inom räckhåll. Närmast 
väntar Östra Göteborg borta 
på lördag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Lagets taktiska förmåga under all kritik
Punktat Nödinge föll

PARTILLE. Efter en tung 
förlust med 12-5 mot 
Partille i Lexbyhallen i 
lördags återstår enbart 
tre matcher i division 
2 för Ale IBF vars 
säsongsförväntningar 
inte har uppfyllts.

Lördagens match mot Par-
tille blev en besvikelse för 
Ale IBF, redan 
efter en minut 
fick man ett 
mål i baken. 
Siffrorna rann 
iväg och efter första perioden 
låg man under med hela 6-1. 

– Vi gör en alldeles för 
dålig första period, i andra 
och tredje rycker vi upp oss 
men då är det redan för sent. 
Säger Ales tränare Andreas 
Klein 

Med enbart tre matcher 
kvar börjar tiden rinna ut för 
Ale som kan se tillbaka på en 
misslyckad säsong. 

– Det har inte gått som det 
skulle, vi har haft för många 
skador och tagit för många 
utvisningar, detta har tagit 
hårt på oss, men nu måste 
vi försöka jobba mot samma 
mål i de sista omgångarna.

Redan på 
söndag väntar 
match mot IK 
Zenith som 
kämpar för att 

ta hem seriesegern. 
– Matchen mot Zenith vet 

vi kommer bli tuff, efter det 
har vi Sportlife Kungälv och 
Mölndals IBF kvar där vi har 
stor chans att ta poäng, säger 
Klein till Alekuriren.

Viktor Karlsson

SÄRÖ. Ale HF:s borta-
möte med jumbon 
Särökometerna var en 
trött historia.

Gästerna lunkade 
bäst och vann rättvist.

– Det var nog en av 
våra sämsta insatser 
i år, men vi vinner och 
det är ju det som räk-
nas, säger Kim Wahl-
gren, tränare i Ale HF.

Särökometerna är årets slag-
påse i division tre västsven-
ska västra. Niclas Ericsson 
inledde med att 
göra fem raka 
mål och blev 
därefter punk-
tad. Hemma-
laget tog sig både ikapp och 
förbi. En bit in i andra halv-
lek ledde Särökometerna.

– Som sagt vi gör ingen 
toppenmatch, men vi gör 
det som krävs. Vi tog tag i 
det och fick lite kontringar. 
Det var inget större tempo i 
matchen, men när vi gick från 
lunk till att börja springa lite 

var vi tämligen överlägsna, 
menar Kim Wahlgren.

Andreas Olsson ersatte 
ryggskadade Torbjörn 
Mattsson i målet och han 
svarade för en gedigen insats, 
särskilt i första halvlek. Med 
kvarten kvar kom ”Tobbe” 
in.

– Vi behövde lite energi 
och Andreas hade haft fullt 
upp i målet. Han började se 
sliten ut, men vilken match 
han gör! förklarar Kim 
Wahlgren.

Ales niometare gjorde bra 
ifrån sig sett till 
målprotokol-
let, 23 av 31 
mål.

– Kul att 
unge Johan Lövgren tar 
för sig mer och mer, noterar 
Kim Wahlgren.

På söndag kommer näst-
jumbon 415 Östra Göteborg 
till Ale gymnasium. Seger 
där och Ale har chansen att 
klättra en placering innan 
sluttabellen ska skrivas.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jessica Edler fi ck ta över på vänsternio när Elina Mathiasson punktmarkerades.

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – Baltichov 18-20 (10-11)

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Särökometerna – Ale HF 27-31

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Partille IBS – Ale IBF 12-5 (6-1, 3-1, 3-3)
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Ale HF lunkade hem poängenFörlust igen för Ale IBF Ale IBF besegrade Pixbo

Debutanter
i Ale Basket

Linda Karlsson och Louise Linda Karlsson och Louise 
Svensson, födda 1999, fi ck Svensson, födda 1999, fi ck 
göra A-lagsdebut.göra A-lagsdebut.

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf
Välkomna!

MATCHER
Ale gymnasium Herr div 3
15.45 Ale HF - 415 Göteborg

Söndag 10 mars

Älvängens Kulturhus
söndag 10 mars

P 01 2A 12.00 Ale -Sävehof 3
P 99 1 12.50 Ale -Torslanda

P 02 2 vår 13.40 Ale -Härryda
H Div 4 V 14.40 Ale HF 2-Bjurslätts IF
H Div 6 V 15.55 Ale HF 3-Crocodiles 2

ÅRSMÖTE
Söndag 10/3 kl 18.00

i Skepplanda Simhall

Alla medlemmar hälsas 

välkomna!
www.alesimmarna.se


