
GÖTEBORG. Efter två 
raka vinster är Ale HF 
återigen nere på jorden.

Serieledarna Backa 
bjöd inte bara hårt 
motstånd, det blev 
också en nyttig hand-
bollslektion.

Vi förlorar mot ett 
betydligt bättre lag och 
deras kontringsspel var 
lärorikt att se, kon-
staterar Aletränaren 
Janne Lövgren.

Ale HF hade som väntat inget 
att hämta mot seriesuveräna 
Backa som bara har förlorat 
en gång i årets seriespel, men 
under de första tjugo minu-
terna hängde gästerna med 
bra.

– Sedan tappar vi lite kon-
centration och tar några has-
tiga avslut. Det har man inte 

råd med mot Backa. De kon-
trar helt otroligt bra. Deras 
uppställda spel hade vi koll på, 
men deras kontringsspel är 
väldigt effektivt, säger Janne 
Lövgren som inte tog förlus-
ten särskilt hårt.

– Nej, det här var ett bra 
träningspass 
för oss. Det är 
inte Backa vi 
ska vinna mot, 
däremot är det 
en bra chans 
att till exempel testa och träna 
in nya anfallsvarianter. Efter 
jul väntar ett antal nyckelmat-
cher mot Kärra och Onsala, 
det är då vi ska vara som bäst. 
Mot Backa vägde vi för lätt, 
de är tyngre både i kilo och 
kunskap.

Ale HF fick tyvärr inte 
fortsätta med sitt framgångs-
rika mittlås i försvaret. Anton 

Thunberg var sjuk och istäl-
let fick Johan Lövgren och 
Marcus Hylander ta det 
defensiva ansvaret.

– Det funkade bra. 
”Mackan” är riktigt het nu, 
särskilt framåt har han åter-
fått självförtroendet. Bakåt 

har han alltid 
tillhört rygg-
raden, men 
visst hade vi 
gärna haft med 
Anton också. 

Det var ett tungt avbräck, 
säger Janne Lövgren.

Ale HF får en ny chans mot 
Backa nästa torsdag, kanske 
får handbollsvännerna i Ale 
en tidig julklapp?
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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog sju par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          64
2. Siv Lind/Elsa Persson                  63
3. Conny Törnberg/Åke Wänström 59
4. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson  48

BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Allsvenskan södra
Nässjö – Surte BK 8-5 (6-5)
Mål SBK: Henrik Jönsson 2, Magnus 
Karlsson, Ante Grip och Robin Wang. 
Matchens kurrar: Magnus Karlsson 
3, Jens Samuelsson 2, Jonas 
Trystberg 1.

Nässjö IF 6 31 12
Gripen Trollhättan 5 31 8
Lidköpings AIK 6 3 7
Tranås BOIS 6 13 6
Blåsut 6 4 6
IFK Motala 5 4 6
Otterbäckens BK 5 2 6
Surte BK 6 -2 5
Jönköping 6 -13 5
Tjust Bandy 6 -15 3
Åtvidabergs BK 6 -36 3
Frillesås BK 5 -22 1

Allsvenskan syd, damer
Surte BK – Nässjö 2-10
Mål SBK: Ingen uppgift.

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Eken IBK 3-7 
Mål Ale: Martin Eriksson, Niklas 
Karlsson, Mattias Ögren. Matchens 
kurrar: Christian Westerlind 3, 
William Kennheden Skånberg 2, Ted 
Gustafsson 1.

Division 4 Göteborg
Göteborg City IBK – Skår IBK 7-4 
Mål SIBK: Karl Christian Hansson, 
Elias Lindergren, Oscar Frii, Rasmus 
Johansson. Matchens kurrar: Ras-
mus Johansson 3, Linus Lövunger 
2, Emil Frii 1.

Surte IS IBK – Sävedalen 6-6
Mål SIS: Daniel Dahlman 4, Almir 
Mehmedagic, Mathias Larsson.
Matchens kurrar: Daniel Dahlman 
3, Almir Mehmedagic 2, Christoffer 
Ahlström 1.

IBF Göteborg 10 19 24
Surte IS IBK 10 35 20
Hovås IBK 10 21 20
Skår IBK 10 13 18
Sörgårdens IBF 10 0 18
Mölndals Övre SK 10 12 17
FBC Lerum 10 -14 15
Sävedalens IBK 10 8 14
Göteborg City 10 -19 12
Guldringen IBK 10 -3 7
Sportlife Kungälv 10 -35 7
AstraZeneca 10 -37 3

Division 3 västsvenska västra
Backa HK – Ale HF 37-19 (17-8)
Mål Ale: Niklas Ericsson 9, Marcus 
Hylander 4, Mattias Johansson 3, 
Kim Haaga, Simon Liljeblad och 
Andreas Bengtsson 1 vardera.
Matchens kurrar: Marcus Hylander 2, 
Niklas Ericsson 1.

Backa HK 12 130 21
IK Baltichov 12 90 20
HK Halmstad 12 11 16
Västra Frölunda 12 37 15
Stenungsunds HK 12 16 14
IK Celtic 12 14 14
Rya HF 12 6 14
HK Hök 12 32 12
Mölndals HF 12 -6 10
Onsala HK 12 -6 8
Ale HF 12 -40 6
Kärra HK 12 -108 2
KFUM Ulricehamn 12 -176 2

NÄSSJÖ. Nässjö gjorde 
5-0 på 24 minuter.

Surte svarade med 
att göra fem mål på en 
kvart.

Hemmalaget tog yt-
terligare en sväng till 
målprotokollet efter 
paus och då uteblev 
svar från Surte.

– Det var svängdörrar i första 
halvlek. Efter paus visade 
Nässjö klas-
sen och med 
en otäckt 
bra defensiv 
lyckades vi 
aldrig komma 
till några heta målchanser. 
Vi förlorade mot en bättre 
motståndare, men bjöd ändå 
upp till dans, summerar Sur-
tetränaren Johan Ekängen 
lördagens debackel.

Nässjö fick en makalös 
start på matchen. De kunde 
mer eller mindre ohotade åka 

ifrån Surte. Matchen var inte 
mer än 24 minuter gammal 
när tavlan förkunnade 5-0 till 
hemmalaget.

Karlsson visade vägen
– Vi tog timeout och 
bestämde oss för att bli mer 
rejäla i allt vi gjorde, framför 
allt tajtade vi till spelet på 
mittplan. Resultatet uteblev 
inte heller. Magnus Karls-
son visade vägen och målen 

rullade in. 
Plötsligt var 
det utjämnat, 
men tyvärr 
fick de in ett 
mål precis före 

pausvilan och det tror jag gav 
dem självförtroendet till-
baka, säger Johan Ekängen.

Snacket i halvlek var ändå 
positivt. Surte hade hämtat 
in ett 5-0-underläge och 
satt trots Nässjös sista mål i 
förarsätet.

– Ja, det var så vi kände 

det. Efter paus möter vi en 
disciplinerad motståndare 
som inte bjöd på någonting. 
Vi visar att vi kan mäta oss 
med seriens allra bästa lag, 
men det räckte inte hela 
vägen. Nässjö vinner rättvist.

På onsdag väntar ett klas-
siskt möte med Otterbäcken 
och med tanke på att OBK 
snuvade Surte på seriese-

gern fjol finns revansch att 
utkräva. Otterbäcken var 
faktiskt ensamt om att bese-
gra Vildkatterna förra året.

– Det blir en härlig fight. 
Får vi bara stopp på Daniel 
Svedberg så ska vi nog kunna 
vinna, men OBK har en steg-
rande formkurva. Vi har full 
respekt för motståndet och 
nu gäller det för vår del att 

bryta förlusttrenden. Vi vill 
gärna inleda en ny segersvit, 
säger Johan Ekängen.

Det finns det nog många 
som håller med om.

Serieledarna numret större än Ale HF

Marcus Hylander är tillbaka i gammalt gott slag. Tuff bakåt 
och vass framåt.               Arkivbild: Allan Karlsson
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Jens Samuelsson tillhörde sin vana trogen Surtes allra främsta aktörer, men någon seger-
dans blev det inte efter matchen. Svängigt värre var det däremot.    Arkivbild: Allan Karlsson

– Men Nässjö fick sista ordet

– Första segern ser ut att dröja

Svängigt värre!

NÖDINGE. Ale IBF:s 
herrar är hjälplöst sist i 
division två.

Laget jagar fortfa-
rande sin första seger 
för säsongen.

Mot Eken IBK tog 
spänningen snabbt 
slut, 0-4 redan efter 
åtta minuter.

Lagkapten Tobias Hellman 
låg hemma sjuk, notoriske 
målskytten Daniel Blom-
qvist var inte heller tillgäng-
lig. Listan av tunga avbräck 
kunde som vanligt det här 
året göras lång. 

Första halvan av säsongen 
är snart till ända. Ale IBF 
kåmpar förtvivlat efter att 
hitta ett vägvinnande spel för 

att om möjligt rädda sig kvar 
i tvåan. Lördagens möte med 
Eken IBK var på förhand 
en match som Ale borde ha 
kunnat vinna, 
men en urusel 
start i första 
perioden satte 
hemmalaget 
i ett hopplöst 
0-4-underläge.

– Vi bjuder på för mycket 
och det har vi gjort hela 
säsongen. Det är mer vår 
egen oförmåga som bidrar 
till att vi förlorar matcherna. 
Spelmässigt har vi varit okej, 
men vi gör inte mål på våra 
chanser. Med normal utdel-
ning hade vi inte varit utan 
vinster, säger Ales Andreas 
Klein.

1-4-reduceringen strax 
före första pausvilan gav lite 
hopp, men detta slocknade 
när Eken gjorde både 1-5 och 

1-6 i början av 
mittperioden.

I nästa 
omgång nu på 
söndag väntar 
serieledande 

IK Zenith på bortaplan.
Klubben kan glädjas åt att 

ha fått tillbaka centern Fred-
rik Lorentzon och nu senast 
också backtalangen Ted 
Gustafsson som debuterade 
i lördags efter att ha provat 
lyckan Partille.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ale IBF får fortsätta vänta

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Backa HK – Ale HF 37-19 (17-8)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Eken IBK 3-7 (1-4,1-2,1-1)

BANDY
Allsvenskan södra
Nässjö – Surte BK 8-5 (6-5)

Fredrik Herlogsson och hans Ale IBF kämpar på i den abso-
luta botten av division två. 


