
KINNA. Ale HK avfärdade 
tabelljumbon Tostared med 
tio bollar utan att behöva 
växla upp.

Årets poängskörd är den 
bästa på många år och 
skälet är enkelt.

– Många har utvecklats i 
laget och blivit bättre hand-
bollsspelare. Jag är ganska 
stolt idag, sa spelande 
tränaren, Fredrik Berggren, 
efter att Ale HK spelat sin 
sista match någonsin.

Ja, ni läste rätt. Ale HK tillhör 
numera handbollshistorien i Ale 
kommun. Samar-
betet mellan Ale 
Handbollsfören-
ing och Nödinge 
SK spricker på 
herrsidan nästa 
säsong.

– Tråkigt, men 
sant. Nästa år 
driver vi laget själva och då finner 
vi inget skäl att inte kalla det för Ale 

HF. Det vorer synd om det uppstod 
en diskussion om namnet, säger 
ordföranden Kent Hylander.

En av de som har varit med från 
början är dagens tränare, Fredrik 
Berggren.

– Jag var väl bara med för att 
lära första året och spelade nog inte 
många minuter. Andra året däremot 
blev det mer speltid. Rent sportsligt 
påverkas vi inte av den här organi-
sationsförändringen. HK  blir HF, 
det är allt.

Lagom till begravningsakten 
gjorde Ale HK en stabil insats och 
avfärdade utan att förta sig Tostared 
i den sista omgången.

– Vi gör det 
vi ska, men inte 
mer. Det är två 
poäng och det 
var viktigt. Vi tog 
sju fler pinnar i 
år jämfört med i 
fjol och det ska vi 
vara nöjda med. 

Vi är fortfarande inne i en stor gene-
rationsväxling, säger Berggren.

Ja, undantaget Peter Liljeblad, 
45, som fortfarande gör en insats på 
linjen.

– Jag är oerhört tacksam för 
"Liljas" medverkan. Yngre killar 
har ibland svårt för att första vad 
lagspel handlar om. "Lilja" kan du 
alltid ringa om du behöver hjälp 
eller spelare. Han ställer upp och 
det är värdefullt.

Framtiden då?
– Vi kör på en säsong till. Laget är 

utvecklingsbart och vi har kul ihop, 
säger Fredrik Berggren.

Sluttabell div 3 Västsvenska västra
Wasaiterna U  22 138 38
Baltichov  22 118 34
Fjärås  22 110 30
ÖHK Göteborg 22 50 28
Särökometerna 22 55 25
Partille  22 73 24
Ale  22 37 23
Önnerediterna 22 -55 18
Alingsås  22 -45 14
Rya  22 -104 14
Kärra  22 -124 14
Tostared  22 -253 2
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Vill du spela handboll?
Hos oss är alla välkomna!

Sponsor:

- Älska handboll- Älska handboll

Flickor födda 96, 95, 94
ring Ewa: 0704-360290

Pojkar födda 96
ring Kjell: 0708-188571

Pojkar födda 95 
ring Mikael 0704-498510

Pojkar & fl ickor födda 00-97 
Ring Håkan: 0706-254992 

www.klubben.se/alehf

Ut med HK – in med HF
– Ales handbollsherrar byter namn efter stark säsong

FOTBOLL
Träningsfotboll
Warta IF – Ahlafors IF 4-2 (2-1)
Mål AIF: Kalle Svensson, Daniel 
Olsson.
Kommentar: – En bedrövlig lagin-
sats. Vi spelar inte som vi har sagt 
och då är vi sårbara, säger AIF-trä-
naren Peter Håkansson och låter för 
första gången orolig.
– Jag är lite orolig för målvakts-
spelet. Andreas spelar småskadad 
och det är inte bra. Stefan har en bit 
kvar, men gör ett försök på långfre-
dagen mot Lilla Edets IF.
Enda ljuspunkten var målskyttarna.
– Ja, kul för både Kalle Svensson 
och Daniel Olsson att få trycka dit 
varsin boll.

Lilla Edet IF B – Älvängens IK A 
2-3 (0-1)
Mål ÄIK: Ranko Stanyc, Jonas 
Rhodén och Fredrik Andersson.
Kommentar: Träningsmatchen på 
Stommens grusplan blev ömsom vin 
ömsom vatten, sade tränaren, Håkan 
Tidstrand.
–  Vi prövade ett antal juniorspe-
lare och om inga tecken slår fel, lär 
vi få stor nytta och glädje av dessa 
ungdomar.
– I övrigt ser truppen ganska bra 
ut och vi  hoppas på en bättre 
säsong  än fjolårets, ansåg  Håkan 
och påminde om bortamatchen mot 
Inlands IF under påskhelgen.

Division 3 Västsvenska västra
Tostared – Ale HK 25-35 (10-18)
Mål Ale: Daniel Jannesson 8, Fredrik 
Berggren 8, Marcus Persson 5, Anton 
Thunberg 4, Mattias Wahlqvist 4, 
Markus Hylander 3, Håkan Carlsson, 
Jonas Ahlberg, Fredrik Johansson,  
1 vardera. Matchens kurrar: Anton 
Thunberg 2, Daniel Jannesson 1.

Vid en partävling i Alvhem den 18 
mars deltog 12 par. Medel var 110 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
 1. Kåge Samuerls./Arnold Iva.     137 p
 2. Rickard Johansson/Kalle Karlsson 
             136 p
 3. Rune Ögren/Stig Christen.      129 p
 4. Stig Johansson/Rolf Karls.     123 p
 5. Ole J Jens./Per-Sture Wann.   111 p
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Rockkonsert i Smyrnakyrkan

Ett samarrangemang mellan de tre kyrkorna i Älvängen, Blå Kyrkan, Missionskyrkan och Smyrnakyrkan, resulterade i en 
rockkonsert i lördags. Konserten ägde rum på Smyrnakyrkan där ett par hundra barn hade samlats för att få ta del av 
Lennart Henriksson och hans orkester. Lennart, som kommer från Varberg och arbetar inom Barnoas i Svenska kyrkan, 
turnerar land och rike runt med sitt band. Efter konserten bjöds besökarna på korv med bröd. Senare på kvällen gavs yt-
terligare en konsert i ungdomsgruppens Omegas regi, som vänder sig till killar och tjejer från årskurs sju och uppåt. Kväl-
len avrundades med fika och roliga lekar.

Foto: Jonas Andersson

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, lör 15/3
Tostared - Ale HK 25- 35 (10-18)

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

Påminnelse

Kommande

www.alefolketshus.se

Morgan Pålsson
Världsreporter

Måndagen 24/3 kl 18.00

Asterix på 
Olympiaden

Söndag 30/3 kl 15.00
Matiné. Svenskt tal. Entré 60:-

Jumper
Söndag 30/3 kl 18.00

Från 11 år. Entré 70:-

Försvaret har varit nyckeln till årets utökade poängskörd. Anton Thunberg och Markus Hylander har utgjort 
ryggraden i många år. Marcus Persson och Daniel Jannesson blev lagets målkungar.


