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Lödöse Bollklubbs
U-sektion 
presenterar

Ungdomsturnering i fotboll 
med 76 lag och 130 matcher

Fredag 2/3 Lördag 3/3 Söndag 4/3
I Älvängens Kulturhus 

Med början fredag 2/3 kl. 18.00 

Välkomna!

Nu
25:e året!

MIDHAGE CUPMIDHAGE CUP
Ale Torg 0303-973 01 

Vardag 10-19 lördag 10-15 
söndag 11-15

...på alla
vinterjackor
Herr dam barn

...på alla Skid
och Thermobyxor
Herr dam barn

START 26/2 10.00

30%

40%
...på alla Skridskor

...på alla hockey, 
bandy/innebandy-
klubbor

40%

20-50%
...på alla vinter 
kängor Herr dam barn

40-50%

Rabatten dras från ord. pris

Två debutanter i Ale HK, Ali El-Refaei och Andreas Ullman båda födda 1990 gjorde mycket bra 
ifrån sig i bortamatchen mot serieledande IK Nord.               Foto: Kent Hylander

Ale HK:s debutanter 
imponerade mot serietoppen
GÖTEBORG. Om man får välja debut-
motståndare i division tre hade nog 
inte valet fallit på IK Nord.

Serietvåan har gjort en strålande 
säsong och har ett mycket talang-
fullt lag.

Ale HK bjöd ändå på hårt motstånd 
när lagen drabbade samman – ett Ale 
som presenterade två unga debu-
tanter i Ali El-Refaei och Andreas 
Ullman som båda är födda 1990.

– Med tanke på motstånd och rådande omstän-
digheter med många av våra ordinarie spelare 
borta svarade Ali och Andre-
as för en suverän insats. Jag är 
grymt imponerad och det var 
definitivt inte sista gången de 
spelade i Ale HK, säger träna-
ren Kent Hylander lyriskt.
Ali El-Refaei svarade för två 
mål och Andreas Ullman, med en sagolik 
spänst och skott, gjorde ett mål.

Det blev visserligen en ny förlust för Ale 
HK, men borta mot Nord är det ytterst få lag 
som tar poäng. Att förlora varje halvlek med 
två mål är emellertid lätt att acceptera.

– Vi spelade med stor glädje och stämning-
en var trots förlusten på topp även efter mat-
chen, kommenterar Hylander som kunde kon-
statera att frånvarolistan var lång.

–Fem ordinarie spelare i sjukstugan är ett 
par för mycket. Truppen är ju inte jättebred.

Ale HK har haft en relativt tung vårsäsong 
och har inte vunnit på en månad. Fyra raka 
nederlag, men på söndag väntar tabelljumbon 
Celtic.

– Då ska vi väl förhoppningsvis orka med att 
bärga två nya poäng. Fast ingenting är säkert. 
Sjukstugan är fortfarande välfylld och hem-
mapubliken kommer att få återse en gammal 

bekant linjespelare, hälsar Hy-
lander innan han ger lokaltid-
ningen namnet.

– Martin Johnsson kommer 
att spela på söndag. Han har 
spelat vidare på korpnivå och 
har nog inga problem att gå in 

i trean som en dominant mittsexa.

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, lörd 17/3
Nord – Ale HK 26-22 (13-11)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Besked om ny idrottshall i Bohus dröjer
ALAFORS. I januari 
skulle kommunstyrel-
sen ta beslut om att 
bygga en ny idrottshall 
i Bohus.

Men projekteringen 
har dragit ut på tiden 
och nu väntas inget 
beslutsunderlag förrän 
tidigast i mars-april.

Tekniska kontoret utreder ett 
antal alternativa idrottshallar. 
En kärnfråga är om hallen ska 
anpassas för friidrott eller ej. 
Kostnaden för detta och er-
farenheterna av att bygga 
den typ av idrottshall utreds 
noga.

Tidigare har uppgivits att 
byggtiden efter beslut är cirka 

ett år. Det betyder att striden 
om halltider kommer att pågå  
även hela nsäta säsong. En ny 
hall kan knappast stå färdig 
före hösten 2008.

Idrottshallen ska placeras 
i Bohus i nära anslutning till 
skolan.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Sport


