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FLICKOR 02 13:00 
NÖDINGE vs Brätte

FLICKOR 02 14:20 
Brätte vs Kroppskultur

FLICKOR 99 15:10 
NÖDINGE vs Sävehof

FLICKOR 02 16:00 
NÖDINGE vs  
Kroppskultur

ALE GYMNASIUM
SÖN 8 DECEMBER

VECKANS
MATCHER 

Ale Torg

NÖDINGE. Vinden har 
vänt.

Ale HF har blivit ett 
vinnande lag igen.

Andra raka segern 
kom hemma mot On-
sala, trots en nervös 
och krampaktig avslut-
ning.

– För tillfället spelar det 
ingen roll hur det ser ut. Det 
viktigaste är att killarna får 
vinna igen, säger en lättad 
Aletränare, Janne Lövgren 
efter slutsignalen på tors-
dagskvällen.

Det blev som väntat en 
tät och jämn drabbning i Ale 
gymnas ium. 
Två lag i stort 
poängbehov 
spelade dis-
ciplinerat i 
försvaret, men 
visade stora brister i anfalls-
spelet. Mängder av klara 
målchanser spolierades från 
båda lagen. Till Ales fördel 
ska dock sägas att målvak-
ten Stefan Johannesson 
svarade för ett stort antal 
briljanta parader och mittlå-

set med Anton Thunberg 
och nye försvarsgeneralen 
Johan Lövgren fungerade 
hela matchen. Hemmalaget 
hade ett par måls försprång 
under hela andra halvlek, 
men nerven försvann aldrig.

– Vi lyckades inte döda 
matchen och det var kramp-
aktigt i slutet, men denna 
gång hade vi domsluten på 
vår sida. Det kunde ha slutat 
hur som helst och det brukar  
jämna ut sig över en hel 
säsong, menar Janne Löv-
gren.

Trots två utvisningar 
under de sista fem minuterna 
var Onsala nära att komma 
ikapp. Med en minut kvar 

var ställningen 
16-15 och Ale 
var mer eller 
mindre panik-
slaget, åtmins-
tone hand-

lingsförlamat.
– Alla visste hur viktigt 

det var för oss att vinna. Det 
låste sig, men vi redde ut det 
och har äntligen fått lite fast 
mark under fötterna. Nu kan 
vi jobba vidare i lugn och ro. 
Killarna visade hjärta hela 

matchen och bakåt är mora-
len fantastisk. Det är anfalls-
spelet som vi måste få bättre 
ordning på, analyserar Anton 
Thunberg, en nöjd kämpe 
med fem mål från linjen.

Med stärkt självförtro-
ende ska Ale HF nu ta sig an 
serieledande Backa HK i ett 
dubbelmöte före juluppehål-
let. Backa har bara förlorat 
en match under hösten och 
den kom nu senast mot Ste-
nungsund.

– Vi ska ge dem en match 
och det ska bli intressant 
att se vart vi står. Helt klart 
har vi blivit bättre, men 
mot bättre motstånd måste 
vi få utdelning och ta vara 
på de chanser som vi trots 
allt skapar, summerar Janne 
Lövgren.

Ale har gått tillbaka till ett 
enkelt och rakare anfallsspel, 
men detta måste nu kryd-
das med lite överraskningar 
för att motståndaren inte 
ska kunna genomskåda varje 
attack innan den ens hunnit 
starta. 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale HF vinner igen!

Anton Thunberg var bäst både framåt och bakåt när Ale HF besegrade Onsala med 18-15. 
Det var Ales andra raka seger, men nu väntar dubbelmöte med seriesuveräna Backa HK.

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Onsala HK 18-15 (10-7)
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Div 2 herrar
Ale IBF – Eken IBK

kl 12.15
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Div 4 damer
Ale IBF – Orust IBK 

kl 14.30

DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN TILL ALE-JENNYLUNDS RIDKLUBB I BOHUS.

VILL DU RIDA PÅ EN RIDSKOLA DÄR DU FÅR FÖLJANDE:

RIDA PÅ

Ridskola

TORSLANDA. Serie-
ledande Bjurslätt/
Torslanda var inte bara 
suveräna.

De var helt över-
lägsna.

Det fick Nödinge 
SK:s handbollsdamer 
erfara i lördags.

Förlust med 24 bollar, utan 
att ha spelat dåligt, är en 
märklig företeelse. Faktum 
är att beskrivningen stäm-
mer väl överens med vad 

som hände när serieledande 
Bjurslätt krossade Nödinge.

– Jag har inget att klaga 
på, men självklart är det 
förnedrande att förlora så 
stort. Tjejerna gör allt vi 
kan begära. De kämpar och 
försöker hela matchen. Pro-
blemet är att Bjurslätt är så 
bra. De är bättre än oss på 
allt. Samtidigt hoppas jag att 

det kan inspirera våra tjejer, 
det bevisar ju 
vad träning 
kan göra. Nu 
mötte vi ett 
lag som har 
bestämt sig 
för att spela i 
division ett nästa år och som 
tränar hårt för att nå målet. 
Det märktes, säger NSK-

tränaren Tony Lindskog.
Det var 

ord och inga 
visor i Tors-
landa från 
start till mål.

– Ja, vi 
fick inte en 

chans och de ställde upp 
med absolut bästa tänkbara 
lag. Det är bara att bocka 

buga och tacka för lektio-
nen. Vi tar med oss att vi 
trots allt gjorde 21 mål på 
serieledarna. Nu är det spel-
ledigt fram till januari, då 
vi möter Bjurslätt igen och 
redan nu kan jag lova att vi 
inte kommer att släppa in 
45 mål, avslutar Tony Lind-
skog.

I januari ska också NSK:s 
egen skyttedrottning, Elina 
Mathiasson, vara tillbaka i 
laget efter knäskadan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Brakförlust för NSK
HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Bjurslätt/Torslanda – Nödinge 45-21

JAMES 
BURTON

Backa Säteri
Krog & Catering

Talk show 
med 

Elvis Presleys 
gamle vän!

Tisd 10 dec kl 18.30
Förboka gärna
0760-074348


