
NÖDINGE. Skulle Ale HF 
för första gången i se-
niorsammanhang göra 
över 50 mål?

Frågan hängde i luften 
efter 26-9 i paus mot 
tabelljumbon Chalmers 
HK.

Istället gick luften ur 
Ale HF som förlorade 
den andra halvleken 
med ett mål.

Ett lag som vinner med 16 
bollar ska självklart inte skäl-
las ut, det är inte ens nära att 
klandra Ale HF efter insat-
sen mot Chalmers HK. Sam-
tidigt vore det rent felaktigt 
att inte nämna något om re-
sonemanget på läktaren efter 
hemmalagets uppvisning un-
der de första 30 minuterna. 
Ale HF var totalt överlägsna 
och gjorde mål på precis allt. 
Framför allt var det snabba 
och enkla mål från kantspe-
cialisten Joakim Samuels-

son som nu fått en kopia ute 
till höger vid namn Markus 
Ahlbom (hemvändare från 
Redbergslid). Tillsammans 
svarade de för 17 av målen. I 
målet dominerade Hampus 
Eskilsson. Han fullkomligt 
åt upp motståndarnas försök 
till skytte.

Det fanns med andra ord 
skäl att fundera på möjlig-
heten att nå den magiska 
50-gränsen.

Tänkte tanken
– Jag tänkte väl tanken också. 
Killarna såg så enormt foku-
serade ut i den första halv-
leken och vi försökte prata 
om det i paus, men där var 
det något som hände. Luften 
gick helt ur oss och vi tog 
inte jobbet i andra halvlek, 
men att vara besviken efter 
en storseger tänker jag inte 
vara, säger tränare Janne 
Franzén.

Ale HF leder fortfaran-
de serien och är än så länge 
obesegrat, men klart för av-
ancemang är det inte.

– Det blir en strid på kni-
ven. Backa har fått hem tre 

Heidkillar från allsvenskan 
och Kungälvs HK fick två. 
Det gör att deras andralag 
Kongelf fått förstärkning 
av två spelare från division 
två och de har redan vunnit 
två klara segrar. Vi ska möta 

båda dessa lag, så det gäller 
att fortsätta vara ödmjuk, sä-
ger Franzén.

På söndag väntar först se-
rietrean Baltic borta. I den 
sista omgången, lördag 14 
mars, smäller det mellan se-

rietvåan Backa och Ale HF. 
Då har göteborgarna fördel 
av hemmaplan.
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TROLLHÄTTAN. Lasse 
Karlsson var tillbaka i 
sin förra hemmaarena, 
Slättbergshallen, och 
påminde om gamla 
tider.

Två mål på fem minu-
ter fick seriesuveräna 
Gripen-Trollhättan att 
inse allvaret.

– Vi hade bra grepp 
om dem i första halv-
lek, men sen var de ett 
nummer för stora, säger 
Surtetränaren, Jonny 
Samuelsson.

Det var en match som egent-
ligen saknade betydelse. Re-
sultatet saknade betydelse 
för seriesegrande Gripen 
och för Surte som redan ef-
ter förra omgången fick inse 
att det väntar kval för att för-
nya det allsvenska kontrak-
ter. Efteråt kom serieepilo-
gen i Trollhättan ändå att få 
en viss effekt.

– Vi åkte hem med en 
väldigt positiv bild. Idag vi-
sade vi återigen att vi håller 
hög allsvensk klass när spe-
let stämmer. I första halvlek 
sätter vi varandra i bra lägen 
och släpper bollen i rätt tid. 
Så länge vi gör det och mi-
nimerar misstagen på egen 
planhalva så har vi bra kon-
troll på matchen, säger Jon-
ny Samuelsson.

Surte kunde ta pausvila i 
ledning 4-3.

Optimism
– Det var härligt att se killar-
na sprudla av optimism och 
de kände verkligen att de var 
inne i zonen, säger Jonny.
Att släkten är värst visade 

Surtebekante, Johan Grahn, 
tämligen omgående i andra 
halvlek. Kvitteringen följdes 
av två snabba mål signera-
de Tony Eklind (tidigare 
Gais) som därmed vann den 
allsvenska skytteligan på 73 
mål.

– Det är en enormt skick-
lig avslutare. Han bara suger 
ner bollen och dödar direkt. 
Vi är inte riktigt på tå när 
halvleken rullar igång och 
några enkla misstag räcker 
för att motståndaren plöts-
ligt ska ha ett övertag. Att 
Gripen slår oss med två bol-
lar är inget att säga om. De 
vinner serien överlägset och 
är lite större än oss på varje 

enskild position, erkänner 
Jonny som ändå kunde ta 
med sig en positiv känsla till 
det stundande kvalet.

Formen på plats
–Det kändes bra i omkläd-
ningsrummet efteråt. Alla 
är överens om att vi är på 
rätt väg och att formen finns 
där. Ett kval är alltid ett kval, 
men vi ser fram mot två roli-
ga matcher som vi ska försö-
ka vinna och avsluta säsong-
en snyggt.

Nu väntar vila i två veckor 
innan det allsvenska kvalet 
avslutas. Först fredag 6 mars 
spelar Surte sin första av två 
matcher på bortaplan, sön-

dag 8 mars är det avgöran-
dets timmar i Ale Arena.

– Jag ska snacka med kil-
larna om hur de vill lägga 
upp träningarna fram till 
dess. Vi har inte bestämt om 
vi ska försöka få in en trä-
ningsmatch eller ej. Jag vill 
att vi tar det beslutet gemen-
samt. Vi kommer att möta 
en motståndare som är uppe 
i matchtempo, så det är värt 
att fundera på, menar Jonny 
Samuelsson.

Inga nya skador
Han kan åtminstone gläd-
ja sig åt att inga nya skador 
eller sjukdomar har tillkom-
mit och att truppen ser ut 

att vara mer komplett än på 
länge.

– Att vi har fått med oss 
Lasse Karlsson ger oss också 
ett nödvändigt självförtroen-
de. Jag tror att han med sina 
fyra mål mot Gripen redan 
är vår vassaste målskytt, trots 
att han bara har spelat sju av 
22 matcher. Det är utan tve-
kan imponerande, avslutar 
Jonny Samuelsson.

Bara att hålla med! Las-
se har gjort 17 mål på sju 
matcher, ett mer än Olle 
Hultqvist som spelat 21.
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Allsvenskan södra
Gripen-Trollhättan – Surte BK 9-7 
(3-4)
Mål SBK: Lasse Karlsson 4, Alexander 
Bergbacka, Jonas Trysberg, Robin Wang. 
Matchens kurrar: Lasse Karlsson 3, 
Robin Wang 2, Martin Östling 1.  

Gripen-Trollhättan 22 106 42
Nässjö IF 22   83 31
Jönköping Bandy 22   27 31
Lidköpings AIK 22    8 27
IFK Motala 22  49 26
Tranås BOIS 22    0 25
Blåsut 22    7 21
IF BolticGöta 22 -16 21
Surte BK 22 -15 17
Skirö-Nävelsjö BS 22 -49 10
Frinspångs AIK 22 -110  9
Otterbäckens BK 22 -90  4

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 
13-7 (3-1, 7-2, 3-4)
Mål SIS: Daniel Dahlman 5, Richard 
Rydell 2, Daniel Antonsson 2, Niklas 
Pettersson 2, Almir Mehmedagic, 
Pontus Jonsson. Matchens kurrar: Daniel 
Dahlman 3, Toni Hilkamo 2, Oliver 
Engström 1.

Ale IBF – Myggenäs IBK 9-8 
(4-3, 3-4, 2-1)
Mål Ale: Alfred Olofsson 2, Alexander 
Sörensen 2, Fredrik Herlogsson 2, Robin 
Carlsson, Patrik Jonasson, Rasmus 
Nordgren. Matchens kurrar: Alfred 
Olofsson 3, Alexander Sörensen 2, Jonas 
Antonsson 1.

Älvstranden 17  86 47
Burås 17  77 43
Ale IBF 17  12 32
FBC Lerum 17   -4 30
Surte IS IBK 17  10 29
Myggenäs IBK 17  23 27
IBK Walkesborg 17 -6 25
Herrestads AIF 16  -10 16
Partille IBS 17 -44 15
Västra Frölunda 17 -58 13
Pixbo Wallenstam 17 -30 12
IBF Göteborg 16 -56 3

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Chalmers HK 41-25 (26-9) 
Mål Ale: Joakim Samuelsson 10, Markus 
Ahlbom 7, Simon Liljeblad 6, Michael 
Strigelius 5, Jonathan Franzén 5, Per 
Johannesson 3, Nicolas Myrén 2, Mattias 
Karlsson 2, Urban Tallheden 1. Matchens 
kurrar: Markus Ahlbom 2, Jonathan 
Franzén 1.

Ale HF 13  135 26
Backa Skälltorp 13  64 22
Baltic 11  46 15
OLDRIK 12    8 13
HK Kelt 13 -19 12
415 Östra Göteborg 13    7 9
HP Kongelf 12 -14 8
Wassarna HK 12 -145 4
Chalmers HK 12 -79 3

Division 4 Göteborg, dam
Ale HF – Järnvägen FF 17-16 (8-12)
Mål: Johanna Sjöholm 5, Amanda 
Franzén 5, Sara Johansson 3, Therése 
Alenmo, Josefin Sjöholm, Jennie Sand-
berg, Sissel Steenberg ett vardera.
Matchens kurrar: Amanda Franzén 2, 
Johanna Sjöholm 1.
Kommentar: Det blev en riktig tuff 
match för Ales damer i söndagens 
drabbning mot Järnvägen FF. Hemmala-
get låg under med fyra bollar i halvlek, 
men med god moral
och med ett betydligt bättre försvars-
spel, som styrdes upp av Amanda 
Franzén, lyckades man vända matchen 
i slutminuten och ta ytterligare två 
poäng, Ale behåller serieledningen med 
en match mer spelad. Härnäst väntar 
Alingsås borta på söndag.

Träningsmatcher
Skepplanda BTK – Trollhättan 0-1

Halvorstorps IS – Göta BK 0-3
Mål: Mikael Bengtsson, Fredrik Corneli-
usson, Marcus Olsson.

Edet FK – Mölndals IF 4-1
Mål EFK: Nerkez Benisa 2, Jonas Anders-
son, Christian Schlosser..

Kode – AIF/ÄIK dam 2-8
Mål AIF/ÄIK: Lina Karlsson 3, Josefin 
Wiklund 3, Fanny Synnerhag och Linnea 
Rautio 1 vardera.

Östra cupen
Gårda – Ahlafors IF 0-2
Mål AIF: Moha Razek, Sebastian Holstein

INNEBANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

Skakade om seriesegrarna

Jonas Trysberg gjorde Surtes sjunde mål strax före slutsignalen – nu räckte inte det eftersom Gripen hade gjort nio innan dess. Ba-
nydpubliken i Ale Arena får istället försöka glädja sig åt att det blir ytterligare en match på hemmaplan – det stundar kval för ett 
förnyat allsvenskt bandykontrakt den 6 och 8 mars. Surte börjar borta.

En halvlek räckte för Ale HF

– Men Surte får kvala sig kvar!

Allsvenskan södra
Gripen-Trollhättan – Surte BK 9-7
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Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Chalmers HK 41-25 (26-9) 

HANDBOLL

Joakim Samuelsson hade precis som Ale HF en målrik afton. Tio mål blev det från ”Gynta” i en 
match som Ale HF vann med hela 41-25. En seger som kunde blivit ännu större. 
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