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ÄLVÄNGEN. För tredje 
året i rad åkte Emma-
Nellie Örtendahl, 15 
från Älvängen till USA 
för att köra World Fi-
nals i Jetski. 

Hon tävlade i fl era 
klasser och trots hårt 
motstånd lyckades 
hon ta hem några fi na 
placeringar. 

Jetski-VM går i Lake Havasu 
i Arizona, där Emma-Nellie 
Örtendahl och hennes lag 
från Sverige nått framgångar 
för tredje året rad. 

Hon tävlade i flera klas-
ser och två placeringar som 
hon är särskilt nöjd med är 
9:e platsen i Junior Light 
av sammanlagt 28 anmälda 
samt 4:e platsen av 17 täv-
lande i Junior 13-15 Limited.

– Sedan råkade jag göra 
World Finest första tjuvstart 
i Womens Limited. Starten 
var annorlunda mot förra 
året och det var jag inte alls 
förberedd på.

Annars är just snabba star-
ter Emma-Nellies styrka och 
till nästa år ska hon bli ännu 

bättre på att hålla ledningen 
och även kunna köra ikapp 
om något händer. 

Genom tävlingen har hon 
lärt känna ungdomar från 
olika delar av världen som 
hon håller kontakten med via 
Facebook. 

I samband med Jetski-VM 
passade även familjen på att 
besöka bland annat nöjes-
fältet Six Flags utanför Los 
Angeles.

– Det har varit en jättero-
lig resa och jag längtar redan 
till nästa år. 

För tredje året i rad tävlade älvängentjejen Emma-Nellie 
Örtendahl i World Finest i Lake Havasu i Arizona.

Emma-Nellie Örtendahl är 
nöjd med sina placeringar i 
Jetski-VM i USA.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Gav järnet
på Jetski-VM
i Arizona

Tredje gången gillt

- Älska handboll

VILL DU SPELA 
HANDBOLL?

Alla är välkomna att prova på!

FLICKOR FÖDDA -02 OCH -03
Älvängens Kulturhus torsdagar 18.15-19.30

För mer information ring Niklas eller Linda 0736– 82 90 24

POJKAR FÖDDA -02 OCH -03
Älvängens Kulturhus

torsdagar 17.00-18.15 & lördagar 12.00-13.15
För mer information ring Viktor 0733– 32 01 15

www.laget.se/alehf

Torsdag 31/10 
kl 18.30

Ale Gymnasium
Div 2 herrar

Ale IBF – IBF Backadalen

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

NÖDINGE. Ale HF:s lag-
ledning har fått lite att 
grubbla över.

Tur då att nästa 
match är två veckor 
bort.

Sex raka förluster är 
ingen rolig sexling för 
Ales handbollsfanto-
mer.

Ett revanschsuget Ale HF 
med bara en seger i bagaget 
tog emot minst lika taggade 
Mölndal HF som bara tagit 
två fullpoängare. Det blev 
dessvärre med Aleögon sett 
gästerna som fick sätta ett 
streck till i segerkolumnen. 
Varför har Janne Lövgren, 
Ales huvudtränare, svårt att 
förklara.

– Det är något som händer 
när vi kliver ut på plan inför 
varje match. Vi tror inte 
på oss själva och uppträder 
ängsligt, trots att vi är över-
ens om vad vi ska göra. Alla 
försöker, det är inte tal om 
annat. Killarna visar hjärta, 
men spelar med huvudet på 
fel ställe. Nu måste vi ta ett 
rejält snack och börja om från 
ruta ett. Fortsätter vi så här 
riskerar vi att få lämna trean 
och det vore olyckligt för så 
dåliga är vi inte. Det är ett 
mentalt spöke som vi måste 
komma till rätta med, men 
varför vi har drabbats av det 

här vet jag inte. Harmonin är 
positiv i gruppen, likaså trä-
ningsnärvaron, säger Löv-
gren som inte tänker ge upp.

– Nej, absolut inte. Jag 
tror det kan släppa, men vi 
måste inse att det är allvar 
och spela ännu mer discipli-
nerat.

Ale fortsatte sin dåliga 
trend med en usel start och 
fick ägna hela matchen åt att 
jaga sin motståndare. Avstån-
det var som mest åtta bollar 

och när domaren blåste 
av var Ale blott fyra bollar 
bakom.

– Det går självklart inte 
att vinna om man lämnar 
så stora handikapp i varje 
match. Vi saknar för tillfället 
en ledare i laget – som ryter 
i ute på plan – och som kan 
förändra en negativ match-
bild, förklarar Lövgren.

Han gör heller ingen 
hemlighet av att laget lider 
av att sakna en högerhänt 

niometare. Långtidsskadade 
Niclas Ericssons återkomst 
är inte tidsbesämd, men 
efterlängtad.

På lördag om två veckor 
reser Ale till Stenungsund 
som också har inlett lite tre-
vande med bara tre segrar. 
Förhoppningsvis blir det 
inte en fjärde i nästa omgång 
heller…

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ingen rolig sexling för Ale HF

Mathias Johansson var Ale HF:s bäste målskytt med sju fullträffar, men det hjälpte föga 
i förlustmatchen mot Mölndal HF. Sex raka förluster är en riktigt tung läsning för hand-
bollsentusiasterna i Ale.

NOL. Lekstorps IF, Ma-
rieholms BoIK, Styrsö 
BK.

Det är lagen som Nol 
IK ställs mot i kvalet 
till division 5, som 
inleds om en vecka.

Samtliga matcher 
spelas på Hedens 
konstgräs och NIK 
inleder mot Lekstorp.

Göteborgslagen har gjort 
bra ifrån sig i kvalet till divi-

sion 3. Det innebär i sin tur 
att tre av de fyra kvallagen 
från division 6 flyttas upp i 
femman.

– Förutsättningarna kan 
inte vara bättre. Det kommer 
att bli tufft, men faktum är 
att en seger kan räcka för att 
ta steget upp, säger NIK-trä-
naren Peter Karlsson.

Nol har fyra träningar 

inplanerade på Sjövallens 
konstgräs innan tisdagens 
kvalpremiär mot Lekstorp. 
Därefter väntar match mot 
Marieholm den 12 novem-
ber och kvalet avslutas lör-
dagen den 16 november mot 
Styrsö.

– Det gäller att vi är på 
topp i samtliga matcher. Vi 
har allt att vinna och har 

gjort en fantastisk höst. 
Förhoppningsvis är formen 
intakt, säger Peter Karlsson.

Vad säger du om kval-
motståndarna?

– Jag vet inget om de andra 
lagen, så det är svårt att uttala 
sig. Det kommer bli jämnt 
förmodar jag. Lekstorp som 
vi möter i den första matchen 
gjorde över 100 mål i serien, 
så de lär säkerligen vara bra 
framåt, säger Peter Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Kvalklart för Nol IK
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BANDYPREMIÄR
LÖRDAG 2 NOVEMBER 
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14.00Ale Arena

Matchens arrangeras  
i samarbete med

SURTE BK  VS 
ÅTVIDABERGS BK


