
mandot. Laget radade upp 
chanser, men ett felpass bor-
gade för en snabb omställ-
ning och denna utnyttjade 
Pixbo till hundra 
procent.

– Det är 
kvalitet i deras 
avslut och de 
träffar nästan 
alltid mål. De är duktiga och 
därför spelar flera av deras 
tjejer i både elitserien och 
landslaget. Att vi inte riktigt 
kommer upp i vår nivå beror 
dock mycket på oss själva. Vi 
spelar inte vårt spel och gör 
inte vad vi kommit överens 
om, konstaterade Surte-
tränaren Tommi Pasanen 
sansat.

Huvudet högt
Trots underläge 9-2 inför 
den avslutande perioden höll 
Bohushallens favoriter huvu-
det högt hela vägen.

– Ingen kan klaga på 
inställningen. Vi blev tuffare 
och tuffare. I slutet smällde 
alla på i duellerna och då 
vann vi också oftare bollen. 
Det här laget är på väg uppåt 
och vi utvecklas hela tiden, 
menade skarpskytten Caro-
lina Björkner som denna 
afton fick nöja sig med ett 
assist.

Nästa söndag väntar ett 
laddat derby mot Sportlife 
Kungälv IBK i Mimers Hus. 
En match med stor pre-

stige och där många spelare 
känner varandra.

– Vi har koll på dem, men 
det kommer bli en stenhård 
batalj, avslutar Tommi Pasa-
nen.
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F01 SELECT CUP 10 MATCHER
10.00 – 15.00

F02 12:10 NÖDINGE – Mellerud
P02 13:00 NÖDINGE – Alingsås
F99 14:40 NÖDINGE – Bjurslätt
F02 15:30 NÖDINGE – Lysekil

LÖRDAG 19 OKT

SÖNDAG 20 OKT

Välkommen!

HELGENS
MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Ale Torg

BOHUS. Fyra elitserie-
spelare, varav tre med 
landslagsmeriter.

Pixbo Wallenstam tog 
mötet med Surte IS 
IBK:s damer i Bohus-
hallen på största allvar.

Hemmalaget fi ck en 
lektion och tänker göra 
läxan.

– När vi möts nästa gång 
kommer de behöva ännu fler 
elitseriespelare. Vi har nästan 
en hel säsong på oss att för-
bättra det som inte fungerade 
idag, säger Surtes lagkapten 
Carolina Björkner som 
hade analysen klar direkt 
efter slutsignalen.

– Vi hade för stor respekt 
och nerverna var utanpå 
tröjan. Det funkar inte att 
stirra på boll, vi måste ha 
bättre koll på varje enskild 
spelare. Allt eftersom 
matchen led blev vi bättre 
och sista perioden är helt 
okej. Vi får ta nya tag och 
vinna resten.

Pixbo Wallenstams far-
marlag var kraftigt förstärkt 
inför den förväntade topp-
matchen mot Surte IS IBK i 
division två. Det gick undan 
direkt och släkten visade sig 
återigen vara värst. Jennie 
Tikkanen, fostrad i Surte, 
assisterade Frida Ahlstrand 
till kvällens första mål. Det 
var dessvärre ett öppet land-
skap framför hemmalagets 
målvakt Lisa Persson. För-
svarsspelet var mer eller 
mindre obefintligt. Efter 13 
minuter ledde gästerna med 
hela 5-0. Linda Karlsson, 
som till sist blev tremålsskytt, 
putsade till siffrorna i första 
perioden. När lagen kom 
ut i mittperioden var det ett 
taggat Surte som tog kom-

NÖDINGE. Ale HF fi ck tredje raka 
näsbrännan i söndags.

IK Celtic ledde från start till mål.
– De var hetare och bättre än oss 

idag, säger Aletränaren Janne Löv-
gren.

Frölundalaget Celtic har alltid varit ett spöke 
för Ale HF. Segrarna genom 
åren är få till antalet. I fjol sågs 
ett trendbrott med 20-20 i den 
avslutande omgången. När lagen 

återigen möttes i söndags var allt som vanligt. 
Celtic sprang ifrån i första och var sen aldrig 
hotat.

– Vi fick en dålig start med ett tidigt under-
läge och fick börja jaga. Deras utgrupperade 
försvarsspel överraskade oss och när vi väl 
kom i läge brände vi, konstaterar Janne Löv-
gren.

Gästerna var det hetare laget och skaf-
fade sig som mest en tolvmålsledning. Ale 
visade dock stark moral och gav aldrig upp. 
I andra halvlek kämpade sig laget tillbaka och 
krympte ledningen till sju bollar.

– Det är en bra och ambitiös stämning i 
gruppen. Vi är överens om att vi har en del 
att jobba med och kommer med tiden att bli 
bättre. Nu har vi två bortamatcher, på torsdag 
Baltichov och på söndag KFUM Ulricehamn. 
Vi behöver vinna en av dem, säger Lövgren.

Ale HF saknar en riktig bombskytt på nio 
meter och kommer att få jobba hårt för varje 
mål. Ett giftigt vapen är dock den rappe kant-
löparen Joakim Samuelsson som återigen 
svarade för ett gediget hantverk. Nio mål blev 
det för den formstarke skarpskytten.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

FOTBOLL

INNEBANDY

HANDBOLL

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Älvängen 0-2 (0-1)
Mål ÄIK: Jonathan Malm, självmål. 
Matchens kurrar NSK: Kalle Hamfeldt 
3, Rahel Faraj 2, Trimor Huskaj 1. 
Matchens kurrar ÄIK: Pontus Dahl-
berg 3, Anton Sahlback Nilsson 2, 
Samuel Ingvarsson 1.
Nol IK – Bosna IF 3-0 (1-0)
Mål NIK: Raied Juma, Michael Hintze, 
Jesper Garvetti. Matchens kurrar: 
Raied Juma 3, Jonny Stenström 2, 
Charlie Nielsen 1.
Backatorp – Surte IS 5-0

IFK Åmål 18 37 40
Skoftebyns IF 18 9 34
Kållereds SK 18 9 32
Stenungsund 18 17 30
Ahlafors IF 18 -3 27
Edet FK 18 -2 26
IFK Fjärås 18 -5 26
Tölö IF 18 -4 22
KF Velebit 18 -13 20
Melleruds IF 18 -5 18
IFK Trollhättan 18 -21 18
Göteborgs FF 18 -19 11

Kval till division 4 Västergötland
Sandared – Göta 3-7 (1-4)
Mål GBK: Joacim Lengrot 2, Anton 
Granqvist 2, Johan Lilja, Erik Leino-
nen, Niclas Graff.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Celtic 17-24 (7-13)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 9, Mat-
tias Johansson 3, Marcus Hylander 
2, Kim Haga, Andreas Bengtsson och 
Anton Thunberg 1 vardera.
Matchens kurrar Ale: Joakim Samu-
elsson 2, Mattias Johansson 1. 

Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – ÖHK Göteborg 12-23
Mål NSK: Chloe Crosby 4, Linnéa 
Tyden Busck 3, Johanna Bengtsson 
2, Michelle Crosby 2, Jessica Edler. 
Matchens kurrar: Chloe Crosby 2, 
Linnéa Tyden Busck 1. 

Division 4 Göteborg, dam
Ale HF – Mölndal 20-12 (8-4)
Målskyttar AHF: Johanna Sjöholm 6, 
Sandra Dahlqvist 6, Jennie Eliasson 
2 (straffar), Malin Franzén 2, Sara 
Johansson 2, Pernilla Dahlqvist, 
Blomberg.
Matchens kurrar: Sandra Dahlqvist 
2, Johanna Sjöholm 1.
Kommentar: Ale HF:s damer visade 
en härlig inställning i söndagens 
match mot Mölndal. Om skärpan 
och fokuseringen hade varit något 
bättre, kunde siffrorna blivit betyd-
ligt större.

Surte hängde inte med
– Landslagsmeriterade
gäster hade lekstugaNÖDINGE. Nödinges 

handbollsdamer 
åkte på en ny smäll 
när ÖHK Göteborg 
gästade Ale gymna-
sium.

Hemmalaget fi ck 
bara 12 bollar i nät.

På de fem inle-
dande matcherna 
har det bara blivit 
en seger.

Det går tungt för 
Nödinge SK:s damer i 
handbollens division två. 
Trots en gedigen arbets-
insats uteblev belöningen. 
ÖHK Göteborg, med 
gamla meriterade elitspe-
lare, straffade hemmala-
get i Ale gymnasium för 
minsta lilla misstag.

– När vi inte gick in 
100% i situationerna eller 
släppte lite grann på kon-
centrationen fick vi sota 
för det. Tjejerna försökte 
verkligen, men vi räckte 
helt enkelt inte till idag, 
säger assisterande NSK-
tränaren Jimmy Smed-
berg.

Med bara 12 gjorda 
mål var det svårt att hota 
gästerna.

– Vi fick inte anfalls-
spelet att fungera över-
huvudtaget, däremot var 
det roligt att se Chloe 
Crosby göra A-lagsde-
but. Hon har definitivt 
en spännande framtid, 
berömmer Smedberg.

Nu väntar nästan en 
hel månads matchuppe-
håll. Nödinge möter inte 
IK Baltichov borta förrän 
lördag 9 november.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – ÖHK Göteborg 12-23 (6-13)

Måltorka 
straffade
Nödinge

Joakim Samuelsson 
har inlett höstsäsongen 
strålande och den rappe 
kantskytten noterades för 
nio mål mot IK Celtic.
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Tredje raka
förlusten för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Celtic 17-24 (7-13)

Division 4 Göteborg
Sävedalens IBK – Skår IBK 2-8
Mål Skår: Oscar Frii 3, Elias Lindergren, 
Danny Eriksson, Emil Rydén, Rasmus 
Johansson, Kristian Hansson.

Division 2 Göteborg
Landvetter IBK – Ale IBF 18-4 (6-1, 
7-1 ,5-2)
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 2, 
Mattias Ögren och Billy Sörensen 1 
vardera.

Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 4-11 
(1-5,1-4,2-2)
Mål Surte: Linda Karlsson 3, Cecilia 
Isberg. Matchens kurrar: Emmelie 
Södergren 3, Linda Karlsson 2, 
Jennie Hedberg 1.

- Älska handboll

För mer info: www.laget.se/alehf

Träningstider för handbollsskolan är 
onsdagar kl 17.00 –18.15 
i Kulturhuset i Älvängen.

HANDBOLLS-
SKOLAN!

Är du kille eller tjej 
född -04, -05 eller -06 

och intresserad av att spela handboll, 
är du hjärtligt välkommen att komma 

och spela med oss. 

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 
4-11 (1-5,1-4,2-2)

Tremålsskytt, men annars fanns det inte mycket för Linda 
Karlsson och Surte IS IBK att glädjas åt. Ett förstärkt Pixbo 
Wallenstam var överlägset.

Jenni Tikkanen debuterade i Surte som 15-åring, sedan dess 
har det hänt mycket. Elitseriebacken mötte nu moderklub-
ben för första gången och antecknade sig självklart i målpro-
tokollet – släkten är värst!
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF
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