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Förra helgen genomfördes den femte och 
sjätte deltävlingen i Lilla Världscupen i Ul-
ricehamn. Det tävlades i Super G och i 
slalom. Ale hade fina framgångar. En kvar-
tett boendes i kommunen, men tävlan-
des för Göteborgs Slalomklubb svarade 
för fina prestationer. Erik Karlsson, nia i 
slalom (herr 9-10)Anna Karlsson segrade i 
slalomklassen (dam 13-14), Linnea Olsson, 
segrade i Super G (dam11-12) och Frida 
Olsson knep ett silver i Super G (dam 13-
14). Dessa åkare tränar flitigt i Aleback-
en och gratuleras för sina prestationer i Ul-
ricehamn.

Aleungdomar 
slog till på Lilla 
Världscupen

NÖDINGE. Ale HF kom-
mer inte till sin rätt i år. 

Hemmamötet mot 
Stenungsund avslöjade 
stora brister på i princip 
alla positioner och delar 
av spelet. 

– De är bättre än oss, 
men det är sättet som vi 
förlorar på som är mest 
frustrerande, sucka-
de Aletränaren Janne 
Lövgren.

Ale HF:s situation i division 
3 västsvenska västra är nu yt-
terst prekär. Det är fyra po-
äng upp till en plats ovanför 
strecket som innebär förnyat 
kontrakt och på söndag vän-
tar ödesmatch mot Mölndals 
HF som just nu är laget som 
Ale jagar.

– Vi får snacka ihop oss 
och försöka mobilisera all 
kraft. Det är fortfarande ing-
et omöjligt uppdrag, men 
vi måste visa en helt annan 
skärpa och beslutsamhet, 
menar Janne Lövgren som 
fick se sina adepter kapitule-
ra med hela 20-32 mot Ste-
nungsund i söndags kväll.

Det bjöds inte på någon 
större handbollsunderhåll-
ning i Ale gymnasium. Båda 
lagen svarade för många tek-
niska och individuella miss-
tag, men hemmalaget svara-
de för absolut flest. I halvlek 
skiljde bara två mål och hem-
mapubliken hoppades på en 
uppryckning efter paus. Det 
blev tvärtom. Johan Löv-
gren, Anton Thunberg och 
Marcus Hylander utgör 
nu ryggraden i Ale HF. Två 
av dem fick kliva av i andra 

halvlek. Anton med en lår-
kaka och Lövgren efter en 
smäll mot huvudet.

– Det är tunga avbräck 
för oss, särskilt försvarsmäs-
sigt. Samtidigt fick vi ge våra 
unga killar lite extra speltid 
och det kan vara bra på sikt. 
Tyvärr så sitter vi i en be-
kymmersam sits just nu. Det 
är inte mycket att be för. Vi 
måste helt enkelt börja vinna 
matcher och kan vi ta Möln-
dal på söndag så finns fort-
farande chansen att vi kan 
rädda oss kvar i trean, säger 
Janne Lövgren.

Utmanande
Ale HF:s olycka blev inte 
mindre när vänsterhänte hö-
gernian, jättetalangen Nic-
las Ericsson, blev klar för 
allsvenska Heid med kort 
karens.

– Jag har fått chansen att 

provträna med dem, då de 
just nu har en lång skadelista 
och dessutom saknar en vän-
sterhänt. Jag blev erbjuden 
ett kontrakt och det är en 
chans jag måste ta. Att få 
spela på den nivån och med 
så duktiga handbollsspelare 
känns fantastiskt utmanande, 
sa Ericsson som följde sina 
tidigare lagkamrater från 

läktaren.
Tränare Lövgren fyllde i:
– Det är bara att önska 

Niclas lycka till. Han är am-
bitiös och en skicklig hand-
bollsspelare. För oss innebär 
det emellertid att ungefär 
åtta mål framåt försvinner, så 
visst är det tufft för oss.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale Brukshundklubb har i 
vår ett extra stort kursutbud, 
från valpkurs, grund-, fort-
sättning- och fördjupad all-
mänlydnad till tävlingskurs, 
rallylydnad, hundmöten och 
ringträning. Nytt för i år 
är ”Problemhund” där man 
kan få individuell hjälp.

Den 17 mars startar vå-
rens kurser med en föreläs-
ning för alla kursdeltagare. 
Det är klubbens avtalsin-
struktör Monica Henriks-
son som ger föreläsningen 
som handlar om hundens 
hälsa – från pälsvård och 
olika sjukdomar till hur man 
klipper klor och gör rent i 
öronen på sin hund.

Själva kursutbudet 
består av en valpkurs med 
Anna-Lena Svensson 
och Pia Mikkelsen som 
ledare, och unghundskurser 
och fortsättningskurser i 
allmänlydnad med Monica 
Henriksson. Under hösten 
provades konceptet med 
dagkurser vilket slog väl 
ut, så det finns även med i 
vårens kursutbud.

Dessutom en kurs med 
Monica Henriksson för de 

som vill förbereda sig för 
att börja tävla i lydnad och 
bruks, och en kurs för de 
som har varit ute och tävlat 
en hel del, och vill finslipa 
detaljerna.

Barbro Larsson kommer 
att hålla en fortsättnings-
kurs i allmänlydnad med 
möjlighet att prova på olika 
aktiviteter med sin hund. 
Även en kurs i rallylydnad 
erbjuds i vår, för nybörjare, 
med klubbens egen instruk-
tör Marie-Louise Segvall. 
Klubben kommer även att 
hålla några tillfällen med 
”drop in” ringträning med 
Peter van der Steen i slutet 
av mars/början av april 
för de som vill förbereda 
sig själv och sin hund för 
utställningssäsongen.

Tre tävlingar kommer 
även att hållas i vår, en 
spårtävling den 27 april, en 
rallylydnadstävling den 17 
maj och en lydnadstävling 
den 15 juni. Ale BK hälsar 
alla nya och gamla medlem-
mar välkomna till vårens 
aktiviteter!

Anna Frisk

Vårens aktiviteter på 
Ale Brukshundklubb

Emma Mara tävlar rallylydnad med sin labrador Zeb.

Marcus Hylander visade vilja och glöd. Det och fem mål gjorde honom till Ales främsta spelare i 
förlustmatchen mot Stenungsund, både offensivt och defensivt.

Körde fast. Johan Lövgren och Ale HF hade stora problem of-
fensivt. I första halvlek blev det bara sex mål framåt.
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Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Stenungsund 20-32

HANDBOLL

Ale HF chanslöst

- Älska handboll

För mer info:
www.laget.se/alehf

Flickor och Pojkar
2-6 år    09.00-10.30

i Skepplandahallen 
på lördagar

Boll-lekis

Alla är välkomna!

– Nu väntar ödesmatch mot Mölndal

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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