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Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser årskurs 1-9. Mixade lag med 5 spelare 
(ingen målvakt) varav 2 pojkar och 2 flickor på planen  samtidigt. 
Obegränsat antal avbytare.

1:a pris  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris    800:- alla årskurser

Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

PRISINDELNING

Preliminära speltider: 
Fredag 15.00-22.00, Lördag 07.00-22.30, Söndag 07.00-19.00

HAR DU FRÅGOR?
Information och övriga frågor:

www.aleibf.se
Hans Westerlind 0303-742945

Anmälningsavgift: 150:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1
Anmälan sker till: hans.westerlind@aleibf.se (senast 29/1)

Fredag-söndag 16-18 februari i Ale Gymnasium 
firar Ale IBF:s Skolcup 10-års jubileum!

SKOLCUP
Innebandy

 10-års  10-års jubileum!jubileum!

Ale HK hoppar och floppar
KÄRRA. Ale HK tog led-
ningen med 6-0 borta 
mot Kärra.

Det blev också seger-
marginalen.

För Kärra.

– Katastrofalt! sa vänsterkan-
tens Daniel Jannesson.

– Inget vidare det här va? 
sa Alemålvakten David Niel-
sen.

Spelarnas omdömen om 
den katastrofala, främst andra 
halvlek, insatsen i bortamötet 
med Kärra gick inte av för 
hackor. Det suckades djupt 
när Alespelarna med tunga 
steg vandrade ur den nyligen 
invigda sporthallen i Kärra.

Det verkar som förgjort för 
Ale Hk att vinna två matcher i 
rad. I söndags spelade man ut 
Rya hemma i Ale gymnasium 
med klara 33-17. I tisdags 
inledde man närmast 100%-
igt och tog ledningen med 6-
0. Försvaret var heltaggat och 
kontringarna effektiva. Spel-
motorn Fredrik Berggren 
hittade gång efter annan stora 
hål i Kärraförsvaret. Dessa 
utnyttjades antingen till lis-
tiga inspel till linjen eller till 
egna genombrott.

Men så hände något. Det 
kom grus i maskineriet och 
hemmaspelarna fick stopp 

på både Per Johannesson 
och nämnde Berggren som 
var Ales enda egentliga hot 
denna afton.

– Det blev så när både 
Marcus (Hylander) och Mat-
tias (Wahlqvist) gick sönder. 
"Kålle" (Henrik Karlsson) 
är inte van 
att spela vän-
sternia och 
vi hade inga 
andra alter-
nativ. Det 
är däremot 
ingen ursäkt 
för att kasta 
bort bollen i varje anfall. Lite 
disciplin och fokus måste 
man kunna ha även om det är 
motigt, kritiserade Aleträna-
ren Kent Hylander.

Det fanns fog för kriti-
ken. Kärra hämtade nästan 
in sexmålsunderläget i första 
halvlek. Vid halvtidsvilan 
ledde Ale bara med två bollar. 
Två minuter in på den andra 
halvleken var även det för-
språnget ett minne blott. När 
sedan gästerna hamnade i en 
sällan skådad måltorka var 
matchen förlorad. Inte ett 
Alemål på nästan 18 minuter 
säger det mesta om insatsen 
efter paus. Ändå fanns det 
ganska länge chans för en 
uppryckning. Alemålvakten, 

David Nielsen, kom näm-
ligen in och svarade för ett 
antal jätteparader. Han höll 
ensam kvar laget i matchen 
och även Kärra blev mållösa i 
tio minuter. Matchen avgjor-
des vid ställningen 19-16. Ale 
brände mängder av lägen, 

alltfrån frilä-
gen till straff-
kast. När väl 
Kärra fick 
hål på Niel-
sen stod det 
hastigt och 
mindre lus-
tigt 22-16 

inom loppet av några minu-
ter.

Ni vinner första halvlek 
med två bollar, men för-
lorar andra med sju. Är ni 
dåligt tränade?

– Nej, det är vi inte, men 
idag orkade vi inte stå emot. 
Det var för många som 
underpresterade. Vi hade 
chansen så länge vi gjorde 
som vi bestämt bakåt. Sedan 
ska vi inte glömma att Kärra 
hade ett antal riktigt bra 
spelare med idag, ansåg Ales 
Kent Hylander.

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, sön 21/1
Ale HK – Rya 33-17 (14-6)
Tisd 23/1
Kärra – Ale HK 26-20 (11-13)

– Ena stundande bländande – nästa katastrofaltatastrofalt

I KÄRRA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Per Johannesson försökte på alla sätt att få Per Johannesson försökte på alla sätt att få 
hål på Kärramålvakten efter paus, men det hål på Kärramålvakten efter paus, men det 
som förgjort –fast hoppa högt kunde han...som förgjort –fast hoppa högt kunde han...


