
ALINGSÅS. Alingsås tog en 
snabb revansch på Ale HK 
när serien vände.

Ett förstärkt hemma-
lag satte stopp för Ales 
tidigare så framgångsrik 
offensiv.

David Nielsen svarade för 
en stabil insats i Alemå-
let, särskilt i andra halvlek, 
men det räckte föga.

Ale hemmabesegrade Alingås för 
två veckor sedan, då med en stor-
spelande Marcus Hägg i målet. 
Han var också tänkt som första-
valet i freda-
gens borta-
match, men 
en förkylning 
satte stopp. 
Nu spelade 
detta mindre 
betydelse, eftersom David Niel-
sen gick och imponerade mellan 
stolparna.

– Försvarsspelet är det inte 
mycket att säga om. Vi gör åter-
igen en gedigen insats, men det 
är framåt vi förlorar matchen. 
Att bara släppa in 23 mål brukar 
innebära full pott, men tyvärr inte 
denna gång, konstaterar Aleträna-
ren Kent Hylander.

Första halvlek dominerades av 
hemmalaget som hade förstärkt 
med ett flertal elitspelare. Särskilt 
farligt var det på kanterna och det 

tog en dryg halvlek innan David 
Nilsen kom underfund med hur 
han skulle ingripa.

Dessutom var inte turen på 
Ale HK:s sida. Med två minuer 
kvar att spela och med två bollars 
underläge gör Nicolas Myrén 
ett suveränt avslut, men bollus-
lingen gick stolpe-ribba-ut. Där 
kunde matchen fått en ännu mer 
dramatisk vändning.

Fick jaga
Noterbart är att Ale HK fick jaga 
i princip hela matchen. Alingsås 
var hela tiden i ledningen, men 
såg aningen stressat ut när gäster-

na kröp allt närmare i 
slutet.

–Synd att vi inte får 
in ytterligare en redu-
ceringsboll i slutet, då 
tror jag att även kvit-
teringen hade varit 

möjlig, säger Kent Hylander.
Aleförlusten var riktigt tung 

med tanke på det komman-
de matchprogrammet. Närmast 
väntar Rya (hemma på söndag), 
Kärra, Särökometerna och Fjärås. 
Det är lag Ale bör besegra och 
därför hade poängen mot Alingsås 
varit extra sköna.

– Nu blev det inte så, men då 
är det än viktigare att vi inte begår 
några misstag i de matcher som nu 
väntar och som på pappret verkar 
aningen lättare, påpekar Hylan-
der.

Söndagens drabbning med 
Rya kan dessutom bli extra tuff 
eftersom fyra ordinarie A-lags-
spelare saknas. Fredrik Johans-
son, Mikael Forsberg, Henrik 
Karlsson och Mattias Wahl-
qvist är bortresta. In kliver istäl-
let Jonas Ahlberg och Patrik Ax-
elsson.

Ale parkerar på en mittenposi-
tion i tabellen, men har nu chan-
sen att klättra.
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VÄLJA BLANDVÄLJA BLAND

Varvet, Lödöse 

Tel. 0520-661 800

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

BORT-
SPOLAD

Robby är 
en riktig 

societetsmus.
Han är ett 

älskat husdjur 
som lever i en 
glassig våning 
i Kensington. 
Men en dag 

störs friden i hans lilla ”paradis”. Sid 
en inbiten kloakråtta lyckas ta sig 

upp genom avloppet och in i Robbys 
hem.

Söndag 21/1 kl 15.00
Matine. Entré 60 kr. Barntillåten

Kommande

Söndag 28/1 kl 18.00

Deja VU

GÖTA 
KANAL 2

Årets film

Med Janne ”Loffe” 
Karlsson, Lena 

Endre, Eva Röse, 
Magnus Härenstam 

m.fl.

Söndag 21/1 kl 18.00
Entré 70 kr. Barntillåten

Samtliga medlemmar hälsas

Välkomna!

ÅRSMÖTE
30 januari
kl 20.00

på Forsvallen
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Alingsås fick revansch på Ale

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, fred 12/1
Alingsås – Ale HK 23-21 (15-11)

...Hans Westerlind, ordförande i Ale IBF, som 
arrangerar Skolcupen i innebandy 16-18 februari.

– Ale Torgs skolcup firar 10 år, grattis!
– Tackar. Det känns fantas-
tiskt bra. 

Hur kommer det märkas 
att Ale Torgs skolcup firar 
10-årsjubileum?

– Ja, förhoppningsvis ska 
vi lyckas få hit ”Lilla Sport-
spegeln”. Vi har inte fått 
något slutgiltigt besked, 
men vi hoppas på det. Sedan 
så kommer vi att dela ut t-
shirtar till deltagarna på 
samma sätt som vi har gjort 
de tre senaste åren. I övrigt 
planerar vi för speedshoo-
ting och en bolltävling för 
de minsta.

Hur uppstod Skolcupen?
– Det var ledningen på 

Ale Torg som vände sig till 
oss och undrade om inte 
vi kunde hitta på något ar-
rangemang i samband med 
sportlovet. På den vägen är 
det.

Hur stort är intresset för 
cupen?

– Det är jättestort! I fjol 
hade vi 64 klasser som deltog 
och vi hoppas på minst lika 
många i år.

Vilka får vara med?
– Vi vänder oss till alla i 

årskurs 1-9. Klasserna stäl-
ler upp med mixade lag där 
minst två tjejer eller killar 
ska vara på planen samti-
digt.

När är sista anmälnings-
datum?

– Det är måndagen den 
29 januari.

Varför har Skolcupen 
blivit en sådan succé?

– Många tycker det är 
kul att ha något att göra på 
sitt lov. Sedan ska vi komma 
ihåg att innebandyn är väl-
digt stor i vår kommun. Ta 
bara Ale IBF som ett exem-
pel, vi har cirka 450 med-
lemmar och är därmed Gö-
teborgs sjunde största inne-
bandyförening. Det är vi 
stolta över.

JONAS ANDERSSON

Barngruppen:
Tisdagar och fredagar kl 18-19

Ungdomsgruppen:
Tisdagar och fredagar kl 19-20.30

Surtekolans gymnastiksal
Skolstigen 10, Surte

Kontakt:
Rajko Karan, 0303-21 11 88/0707-60 67 90, 
Jonas Romland, 0705-97 43 07

www.aletkd.se

ALE TAEKWON-DO
KLUBB ITF
NYBÖRJARE

INTAGNING VECKA 4-5
START TISDAG DEN 23 JANUARI

Bandyfest på Jennylund
Lördag 20 januari kl 13.15 division 1 västra

Ale-Surte – Nässjö
Söndag 21 januari kl 13.15 Svenska cupen

Ale-Surte – Villa-Lidköping

– Nielsens storspel räckte inte

David Nielsen var tapper i Ale HK:s mål, men Alingsås lyckades ändå få 
sin revansch trots att Nielsen bara släppte in 23 mål. Framåt var det 
nämligen trögt.
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KOLL PÅ ALE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


