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ÄLVÄNGEN. I hemma-
matchen mot Berg-
sjö IF tog Älvängens IK 
höstomgångens femte 
raka vinst.

2-0 (0-0) blev slutre-
sultatet.

I och med segern 
fixade ÄIK nytt kon-
trakt.

Ordinarie ÄIK-målvakten, 
Patrik Johnsson, var av-
stängd efter bortamatchen 
mot Kode. Reserven Johan 
Westher befann sig i USA, 
så budet gick till målvakts-
tränaren Stefan Dahlberg 
som ställde sig mellan stol-
parna. Och vilken match den 
38-årige keepern genomför-
de! Efter paus var han rena 
”vägga” och kunde med både 
tur och skicklighet hålla målet 
fritt.

God hjälp hade Stefan av 
ett duktigt försvar som vid ett 
par tillfällen rensade undan 
på själva mållinjen. Dessut-
om hade Bergsjö oturen att 
se ett antal projektiler svepa 
på utsidan av målramen och 
då hade gästerna ett ordent-
ligt tryck på ÄIK.

När dryga kvarten åter-
stod och hemmalaget kommit 
över den värsta anstormning-
en från de gulsvarta götebor-
garna, blev det bättre fart på 
Älvängen. Inom loppet av 
några minuter fixade Daniel 
Larson till två strutar och 
hade faktiskt bud på ett tredje 
mål. Även den duktige anfal-
laren Jens Nilsson var nära 
att hitta rätt.

ÄIK fortsätter sitt segertåg
– Femte raka vinsten kom mot Bergsjö IF

Tvåmålsskytten Daniel Larson och målvakten Stefan Dahl-
berg verkade trivas efter vinsten mot Bergsjö.

Nu startar vi upp Nu startar vi upp 
innebandy för pojkar födda 99.innebandy för pojkar födda 99.

TRÄNINGSTID: TRÄNINGSTID: 
söndagar kl 9.00 – 10.30 söndagar kl 9.00 – 10.30 

 Älvängens kulturhus  Älvängens kulturhus 
Första tillfället är söndagen Första tillfället är söndagen 

den 23:e september.den 23:e september.

Det kommer att fi nnas klubbor för utlåning Det kommer att fi nnas klubbor för utlåning 
till att börja med. Är det något ni undrar över, till att börja med. Är det något ni undrar över, 

hör av er till någon av oss.hör av er till någon av oss.

Ale InnebandyAle Innebandy

Håkan Rydén  0303-74 82 88
Gunnar Lander  0303-74 98 02
Rikard Hansson  0303-74 80 81

P98  Söndagar kl 13.00-14.30 Ledethallen

F98/99  Torsdagar kl 16.30-18.00 Ledethallen

Övriga lag: Herr, Dam, HJR, DJR, Veteraner, F92, F94, 
F96, P92, P93, P94, P95, P96, P97 se vår hemsida: 
www.aleibf.se (föreningsinfo/träningstider)

TRÄNINGSTIDERTRÄNINGSTIDER

Handboll!!!
Nu är det dags för en ny handbollssäsong. 

Alla, både tjejer och killar födda -99 eller tidigare, 
är välkomna till Nödinge sporthall att vara med. 

Prata med dina kompisar och ta med dina föräldrar 
– föräldrar ni behövs.

För mer information ring eller maila vår ungdoms-
ansvarige draca 0702-32 20 08, draca.nebojsa@ale.se
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Välkomna!

LAg DAg Tid HAll DAg Tid hAll
pojkar -99 ons 17.oo - 18.00 Nö
Flickor -99 lör 10.00 - 11.00 Nö
Pojkar -98 Tor 17.15 - 18.30 Nö
Flickor -98 mån 17.00 - 18.00 Nö
Pojkar -97 tis 18.00 - 19.00 Nö
Flickor -97 tis 17.00 - 18.o0 Nö
pojkar -96 tis 18.oo - 19.00 Nö tors 18.30 - 19.30 Nö
Flickor -96 mån 18.00 - 19.00 Nö ons 18.00 - 19.30 Nö
Flickor -95 mån 19.00 - 20.00 Nö fre 17.00 - 18.15 ale
Flickor -93/94 mån 20.00 - 21.30 nö ons 17.00 - 18.15 ale

KOm och var med!

- KOm och var med, du också. 
Heja fram våra lag, hjälp till i cafe-
terian, var en av våra duktiga ledare 
eller en hjälpande hand. ha skoj ihop 

med våra barn och ungdomar. Vi är alla med - så klart!

Nödinge sk - så klart!

HAGLÖFS Chaos

Unisexmodell. M-XL
2.499:-

COLUMBIA Ridge

Dam: svart, turkos & grön
Herr: Olivgrön

Förr 1.599:-

1.299:-

ASICS Arata

1.399:-
Dam- och herrstorlekar

VIKING Aspen

999:-
Dam- och herrstorlekar

SALOMON XAProGTX

1.299:-
Dam- och herrstorlekar

Herrfärg på bilden

Damfärg
på bilden

ADIDAS Watsman
Förr 999:-

799:-
Dam- och herrstorlekar Damfärg

på bilden

MERRELL
Chameleon mid
Förr 1.399:-

999:-
Herrstorlekar

MERRELL Siren

999:-
Damstorlekar

Puma Desierto
Strl 32-35 

599:-
 Strl 36-39

 699:-
ADIDAS Rhyolite
Förr 899:-

699:-
Dam- och herrstorlekar
Damfärg på bilden

Ale Torg 0303-973 01
Vardag 10-19 lördag 10-15

söndag 11-15

Goretex

Det var tuffa tag efter paus. Här får Svante Larson en rejäl tryckare och motståndaren får gult kort för överfallet.Det var tuffa tag efter paus. Här får Svante Larson en rejäl tryckare och motståndaren får gult kort för överfallet.

PÅ ÄLVEVI
Allan Larson

sporten@alekuriren.se


