
TRÄNINGSFOTBOLL
Älvängen – Skepplanda 
3-1 (2-0)
Mål ÄIK: Daniel Larson, Svante Larson, 
Niklas Andersson. SBTK: Peter Antons-
son.
Kommentar: Båda lagen visade upp 
ett bra tempo och tränarna kan känna 
sig nöjda med vad deras adepter pre-
sterade på det svårspelade underlaget. 
På grund av sjukdomar och övriga 
hinder ställde ÄIK upp med spelare 
som tillhörde pojk- och juniorlag. Flera 
av dessa lär troligen få mer chanser 
då de visade fin uppfattning både i 
fötter och hjärna. I övrigt lär de båda 
bröderna, Svante och Daniel Larson, 
som återbördats till klubben, ge laget 
den stadga som saknats under en 
längre tid.

SBTK:s tränare, Thomas Hvenfelt, 
var trots förlusten ganska nöjd med 
lagets insats.

– Liksom Älvängen var det första 
träningsmatchen och jag anser att 
spelet var ganska hyfsat, där ÄIK vann 
rättvist.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 6 mars 
deltog nio par. Medel var 72 poäng och 
följande par placerade sig över medel:
1. Elsa Persson/Rickard Johansson       
95 
2. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson 
84 
3. Maths Jönsson/Eiron Andersson     
78 

HANDBOLL
Division 3 Göteborg, damer:
Nödinge – Backa/Skälltorp 
10-22 (5-8)
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, Jessica 
Petersson 2, Maria Winsten, Ann-Sofie 
Johannesson.
Matchens kurrar. Jessica Petersson 2, 
Jonna Johansson 1.

Division 3 Västsvenska v herrar:
Ale HK – Banér 17-33 (8-16)
Mål Ale: Mattias Wahlqvist 4, Fredrik 
Berggren 4, Per Johannesson 4, Martin 
Jonsson 2, Daniel Jannesson 2, Nicolas 
Myrén 1. Matchens kurrar: Per Johan-
nesson 2, David Nielsen 1.
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Mängder av mat-nyheterMängder av mat-nyheter 
på menyn!på menyn!

Plankstek, Oxfi lé, Entrecóte
Friterade bananer med glass 

Pannacotta m.m.

NyhetNyhet på Balance

Kom och tävla!

Deltävlingar varje onsdag med 
middag för 2 som första pris. 
Stor fi nal i juni med resa för 2 
till Spanien i potten. 

Ale Torg Fd Ale Krog0303-22 94 70

MMATCHER I VECKANAATCHER I VECKAN
Älvängens KulturhusÄlvängens Kulturhus

212/3 A-Pojkar Ale HF – Sävehof 19.15//3 A-Pojkar Ale HF – Sävehof 19.15
8/3 P94P94118/3 Ale HF – Torslanda 12.5Ale HF – Torslanda 12.50

F92 Ale HF – Aranäs 13.4F92 Ale HF – Aranäs 13.40
/38 38/118/8/38 P95 Ale HF – Mölndal 14.3 P95 Ale HF – Mölndal 14.30
//88 38/1818//3 A-Pojkar Ale HF – Önnered A-Pojkar Ale HF – Önnered 5.315.30

- Älska handboll

Vill du börja spela handboll? Ring 0704-38 52 58!

F92 i GM Lundbystrand -07F92 i GM Lundbystrand -07

Skolelever får pröva 
på längdskidåkning
– OK Alehof håller med utrustning

Lödöse BK arrangerade cup för 25:e året
– Lyckat jubileum i Älvängens Kulturhus

NÖDINGE. 600 skol-
ungdomar från Ale 
kommun ha fått prövat 
på längdskidåkning i 
vinter.

OK Alehof svarar inte 
bara för utrustning till 
eleverna, de ordnar 
även med transporten 
till och från Dammekärr.

– Detta är en sats-
ning som möjliggörs via 
så kallade handslags-
pengar, säger Lennart 
Hålsjö i Alehof.

Sedan ett par veckor tillbaka 
har OK Alehof varje vardag 
haft besök av skolklasser från 
olika delar av kommunen. 
Med buss kommer elever och 
lärare till stugan i Dammekärr 
där Lennart Hålsjö möter upp 
och hälsar välkommen.

– Det är kul att så många 
skolor nappat på det här er-
bjudandet. Cirka 600 elever 
fått känna på hur det är att åka 
längdskidor och för de allra 
flesta var det första gången, 
säger Hålsjö.

Alehof har en hel klass-
uppsättning med skidor och 
pjäxor, vilket gör att det finns 
storlekar som passar alla barn. 
Lennart Hålsjö ser till att ut-
rustningen sitter rätt innan 
det är dags för eleverna att 
ge sig ut på den knappt ki-
lometerlånga konstsnösling-
an. När lokaltidningen hälsar 
på är det Alaforsskolan som är 
på besök, cirka 100 elever från 
årskurs 0-4.

– Böj på knäna, uppmanar 
Hålsjö.

Några lyder rådet och 
glider iväg en bra bit bort 
igenom, andra faller på ändan 
nästan direkt.

– Det är inte lika vanligt 
idag som det var för 20 år 
sedan att skolbarn i den här 
åldern åker längdskidor. Förr 
fick många barn skidor i jul-
klapp, men det har förändrats. 
Av den anledningen känns det 

extra viktigt att kunna erbju-
da den här möjligheten, säger 
Hålsjö.

Få nybörjare
Av Alaforsskolans flickor och 
pojkar var det överraskande 
många elever som prövat på 
längdåkning tidigare. En hel 
del var dock nybörjare, men 
samtliga såg ut att trivas i den 
vackra vinterterrängen. För-
utom skidåkning stod även 
korvgrillning på schemat och 
det smakade naturligtvis extra 
gott efter en runda i spåret.

– Ett helt suveränt upp-
lägg! Vi är jättetacksamma 
att alla elever på Alaforssko-
lan får komma hit och uppleva 
en sådan här underbar vinter-
dag tillsammans, säger lärare 
Marie Albinsson.

– Utan vår kanoner hade 
inte detta varit möjligt. Det är 
faktiskt unikt för en kommun 
att ha både ett längdspår och 
en slalompist med konst-
snö. Det är något vi ska vara 
stolta över, avslutar Lennart 
Hålsjö.

Under ett antal vinterveckor har Alehof erbjudit skolelever 
från Ale kommun att komma på besök för att pröva på längd-
skidåkning. Förra tisdagen fanns ett hundratal elever från 
Alaforsskolan på plats i Dammekärr.

Grillad korv smakade gott 
tyckte Linn och Fannie, som 
passade på att återhämta sig 
efter en tur i skidspåret.

I DAMMEKÄRR
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Medaljutdelning blev det också till Älvängens IK lag blå, vars 
nioårsgrabbar gav ett tydligt bevis på att återväxten i klub-
ben är god 

Samtliga lagmed-
lemmar i de två 
yngsta åldersklas-
serna, P8 och P9, 
belönades med 
medaljer av ar-
rangören. Här är 
det grabbarna i 
Nygård/Lödöse 
P9 som pose-
rar efter sin sista 
match.

ÄLVÄNGEN. Lödöse 
BK kan återigen sätta 
en arrangörsfjäder i 
hatten.

För 25:e året i följd 
ordnades den populära 
inomhuscupen i fotboll 
för ungdom.

Numera sponsras 
turneringen av Mid-
hage och sedan förra 
säsongen genomförs 
cupen i Älvängens Kul-
turhus.

Det är många klubbar som 
tar chansen att visa upp sina 
ungdomar i denna populära 
cup. Förutom representanter 
från Lilla Edet och Ale fanns 
lag från bland annat Boke-
näs, Göteborg, Kungsbacka, 
Lerum och Floda.

– Vad kul det är med så 
många matcher, framhöll en 
liten kille från andra sidan 
älven och fick ett glatt nick-
ande av sin pappa.

Ett mycket populärt inslag 
bland de yngre lagen var att 

samtliga fick mottaga medal-
jer att hänga runt halsen.

Här följer resultaten i de 
olika klasserna:
P10: 1. Älvängen, 2. Skepplanda 1, 3. 
Inland, 4. Lilla Edet.
P11: 1. Lärje/Angered, 2. Ahlafors, 3. 
Lerum, 4. Skepplanda.
P12: 1. Warta, 2. Lilla Edet, 3. Floda, 4. 
Älvängen blå.
P13: 1. Älvängen, 2. Ahlafors 1, 3. Ahla-
fors 2, 4. Göta/Lilla Edet 1.
P14: 1. Partille 1, 2. Bergum 2, 3. Par-
tille 2, 4. Älvängen.
F10: 1. Lödöse/Nygård blå, 2. Lödöse/
Nygård vit, 3. Älvängen vit, 4. Älvängen 
blå.
F12: 1. Lödöse/Nygård 3, 2. Lödöse/
Nygård 2, 3. Ahlafors, 4. Lödöse/
Nygård 1.
F14: 1. Jitex 1, 2. Jitex 2, 3. Hjuvik, 4. 
Mossen.

I klass P8 och P9 skedde 
inget finalspel och matcher-
na spelades utan poängberäk-
ning.

CUP-KOLL
Allan Larson

sporten@alekuriren.se

Surte förlorade sista rundan
GÖTEBORG. Surte förlo-
rade lördagens och säsongens 
sista match borta mot Älv-
stranden med 5-2.

Göteborgslaget hade den 
bättre viljan och en helt annan 
motivation eftersom det kräv-
des seger för att rädda kon-
tratktet.

– Vi var avslagna och det är 
inget konstigt i sig efter ur-
laddningen mot Södra Dal, 
då vi säkrade kontraktet, säger 
assiterande tränare, Tommi 
Pasanen.
Mål SIS: Linda Karlsson, Sofie Lindberg. 
Matchens kurrar: Jonna Leek 3, Linda 
Karlsson 2, Lisa Andréasson 1.

Ale HK utan chans mot Banér
NÖDINGE. Ale HK var helt 
chanslöst – och viljelöst –mot 
topplaget Banér i Ale gymna-
sium i onsdags kväll.
Banér vann lätt med 33-17 
(16-8).

– Vi skulle stoppa deras far-
lige linjespelare. Det gick väl 
sådär... Han gjorde tio, sa en 
kritisk Aletränare, Kent Hy-
lander efter matchen.

Det fanns skäl till kritik. 
Ale slutade spela handboll 
efter tio minuter. Bollen 

gick i sidled innan den tap-
pades bort. Trots storspel in-
ledningsvis av Alemålvakten, 
David Nielsen, kom hemma-
laget inte ifatt.

– Vi tar idiotavslut och gör 
mängder av individuella miss-
tag. Idag var det inte många 
som fick godkänt.

Banértränaren hade också 
svårt att motivera sina spela-
re, men försökte med orden; 
"det är ju i alla fall bättre än 
en vanlig träning."


