
KÄRRA. Ale HF hade 
inte vunnit sedan pre-
miären.

Efter åtta raka för-
luster bröts trenden 
borta mot tabelljumbon 
Kärra.

– Förlösande och oer-
hört viktigt, konstate-
rade Aletränaren Janne 
Lövgren efteråt.

Det var nu eller aldrig som 
gällde för Ale HF:s hand-
bollsherrar.

– Vi hade ett bra snack 
innan matchen och inställ-
ningen var mycket fokuse-
rad. Killarna 
visste vad som 
stod på spel. 
Bakåt gör vi 
en helt felfri 
insats. Kärra 
kom ingenstans och framåt 
lossnade det äntligen, säger 
"Lövet" efter söndagens 
måstematch.

Huvudrollsinnehavare 
var Ales målvakt Stefan 
Johannesson. I första halv-
lek släppte han fyra (!), efter 
paus tio.

– Stefan var strålande och 
samarbetet med försvaret 
imponerade. Nu hoppas jag 
att vi kan ta med oss all den 
positiva energi som detta 
medför till torsdagens drabb-
ning med Onsala. Det blir en 
tuffare match i gymnasiet på 
torsdag, men seger där och 
vi har plötsligt fått lite häng 

i tabellen, säger Janne Löv-
gren.

Bra start
Ale HF fick en bra start på 
matchen och med Stefan 
Johannessons många rädd-
ningar fick laget också till ett 
effektivt kontringsspel, där 
framför allt Joakim Samu-
elsson var framgångsrik.

– Det är så viktigt att få lite 
enkla mål i handboll. Idag 

tog vi vara på chanserna och 
då blir allt så mycket lättare.

Bakåt visade Johan Löv-
gren, Anton Thunberg och 
Marcus Hylander att det 
krävdes mycket för att ta sig 
igenom.

– När det stämmer har vi 
många duktiga försvarsspe-
lare och får vi till målvakts-
spelet samtidigt är vi tuffa att 
möta. Det var förlösande och 
oerhört viktigt för killarna 

att få visa för sig själva att de 
faktiskt kan vinna. Självklart 
börjar man tvivla efter åtta 
raka förluster, avslutar Janne 
Lövgren som var nöjd med 
samtliga spelare.

BOHUS. Surte IS IBK:s 
damer har fått upp 
ångan.

Tredje raka segern 
kom hemma mot Guld-
hedens IK.

Bäst av dem alla var 
tvåmålsskytten Emme-
lie Södergren.

Efter tre raka matcher utan 
seger vände Surtes damer 
den nega-
tiva trenden 
genom att 
bortabesegra 
FBC Lerum. 
Sedan dess har  
både Floda och nu i lördags 
Guldheden fått kapitulera. 
Mest imponerande är att 
laget bara har släppt in två 
mål på tre matcher.

– Vi har fått bra ordning 
på vårt försvarsspel och det 
gör oss tryggare även framåt. 
Över 60 minuter gör vi en 
gedigen och stabil insats mot 
Guldheden, säger en nöjd 

Surtetränare i Tommi Pasa-
nen.

Vad är det ni har för-
bättrat i ert försvarsspel?

– Egentligen ingenting, 
det är bara det att nu vet alla 
vad de ska göra. Det som gör 
mig mest glad är att vi kan 
ändra vårt försvarsspel under 
matcherna. Guldheden fick 
spelvända lite för mycket i 
första perioden och därför 
backade vi hem i andra. Det 

är nog där som 
jag känner 
att vi tar total 
kontroll över 
matchen.

Den trogna 
hemmapubliken  kunde 
också konstatera att segern 
bärgades utan flera ordina-
rie spelare. Tre av dem ska 
dock vara tillbaka på lördag 
då Backadalen gästar Bohus-
hallen.

– Cecilia Isberg, Jennie 
Hedberg och Malin Bern-
hardsson räknar vi med. Det 
är ju spelare som definitivt 

höjer oss, menar Pasanen.
Surte IS IBK:s damer 

smyger med i serien och 
lurar i vassen.

– Vi är där vi ska vara. Det 
ser bra ut, avslutar Tommi 
Pasanen.
 

alekuriren  |   nummer 43  |   vecka 48  |   2013SPORT36

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Guldheden 7-1

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY 
Lördag 30 november kl 13.45

BOHUSHALLEN 

DAMER DIV 2

SURTE IS IBK 
vs

IBF BACKADALEN

Parkera på grusplan vid hallen

Surtes damer ångar 
på i tvåan
– Ny stabil insats gav full pott

Division 2 Göteborg damer
Pixbo Wallenstam 7 48 20
Sportlife Kungälv 7 31 19
Lindås IBK 7 19 19
FBC Lerum 7 22 15
Surte IS IBK 7 7 13
Lindome IBK 8 -10 12
Floda IBK 7 2 8
Backadalen 6 -22 3
Kärra IBK 7 -32 3
IBK Göteborg 7 -34 3
Guldhedens IK 8 -31 1

Tvåmålsskytten Emmelie 
Södergren var bäst på plan.

Linda Karlsson gjorde också 
två mål mot Guldheden och 
gratuleras här av Natalie 
Hjertberg Sofia Pettersson 
och Carolina Björkner.

Nionde gången gillt!
– En förlösande seger för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Kärra HK – Ale HF 14-29 (4-12)
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Mattias Johansson var Ale HF:s meste målskytt i den viktiga bortakampen mot Kärra HK. 
Sju mål blev det från "Munkens" arm.      Arkivbild: Allan Karlsson

Torsk i derbyt för Ale

Sportlife Kungälv var numret bättre i 
årets första derby mot Ale IBF i Mimers-
hallen på söndagskvällen. Kungälvslaget 
vann med klara 9-5 och var bättre på 
allt. Ale mönstrade på nytt ett ungt lag, 
där Martin Eriksson (bilden) och Tobias 
Hellman får dra ett tungt lass. På lördag 
väntar Partille hemma i gymnasiet.


