
NÖDINGE. Ale HF var 
obesegrade inför den 
fjärde omgången.

Men inte efteråt.
Ett gubbgäng från 

Göteborg bröt hemma-
lagets fina svit.

Gammal är äldst. ÖHK:s äldsta 
spelare är född 1961. Medel-
åldern är runt 40 år, men de 
är inte vilka som helst. Samt-
liga är mer eller mindre tidi-
gare elitspelare i svensk hand-
boll. Här finns Lars Ahlert 
som spelat i 
högsta serien 
med Västra 
Frölunda och 
Warta. Du 
hittar också 
Mikael Mel-
legård som var Redbergslids 
bästa vänsterkanon under 
många framgångsrika år. Ti-
digare handbollsproffset, 
Anders Bäckegren, parkerar 
numera i målet och där är han 
rena muren. I andra halvlek 
bytte han mot Peter Grip, 
Wasaiternas gamla målvakt. 
Meriter saknas som ni för-
står inte hos detta gäng, men 
väl kondition.

Publiken hoppades få se ett 
kontrande Ale HF, men res-
pekten för de gröna förlama-
de hemmalaget. Sedan blev 
det svårt att få upp tempot 
eftersom ÖHK var effektiva 
i avsluten. Dock fick Lars-
Gunnar Kämpendahl, 44, 
lite väl stort svängrum i första 
halvlek. Gästerna ledde som 
mest med sju mål i första 
halvlek. Paussiffrorna 11-16 
ingav därför visst hopp.

Spelande tränare, Fredrik 
Berggren, fick bättre fart på 
sina mannar i andra halvlek. 
Han bidrog själv mycket till 

upphämtningen. När drygt 
tio minuter återstod satte 
Berggren 20-22 på straff och 
ÖHK:s veteraner såg slagna 
ut. Istället för blodad tand 
fick Ale hybris och tappade 
bort några enkla bollar. Istäl-
let för kontakt stod det plöts-
ligt 20-25 på resultattavlan. 
Matchen var körd.

– Jag fattar inte vad det 
var med oss idag. Vi kom 
inte igång. De ska inte orka 
mer än en halvlek mot oss, 
men de var ju starkare än oss 

i slutet. Det 
spelar ingen 
roll vilket lag 
vi möter om vi 
gör så många 
egna tekniska 
fel. Jag vet inte 

hur många frilägen vi brände 
och hur många bollar vi bara 
kastade bort, sa en mycket 
besviken Anton Thunberg i 
Ale HF efter slutsignalen.

Det mest anmärkningsvär-
da var "de gamles" segertörst. 
Den var större än Ales hat att 
förlora. Bara plus till hemma-
lagets Fredrik Berggren och 
Marcus Persson – även de, 
ironiskt nog, äldst i laget.
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Vilka kan vara med?
Alla kan vara med, alla barn som vill lära sig att åka 
skridskor och att spela bandy. Vi riktar oss självklart till 
både killar och tjejer. Hur gammal kan man vara? Barnen är 
födda mellan 00-03 för att kunna vara med.

Vad kostar det? Vad ingår?
Bandy skolan kostar 300 kronor. Det är för istid i Ale Arena 
och våra ledare. På isen måste ALLA vara utrustade med
skridskor,hjälmoch halsskydd. Övriga skydd är också bra. 
Hjälm och skridskor gäller även för de vuxna som vill vara 
med på isen.

Ledare
Bandyskolan började på Bohusskolans grusplan, då var en 
av ledarna en av våra ”största” spelare, Harri Bergbacka.
Idag fortsätter vi den traditionen att engagera ledare som 
själva varit spelare och ledare i olika nivåer av föreningen.

När börjar det?
Skridskoskolan och bandyskolan börjar lördag den 8 
November. Kl 08.45. Inskrivningen sker i samband med 
första tillfället, alltså 8:e november.
Avgift : 300:- per person 
– sätts in på postgiro: 155 05 21 - 7
Ange namn och födelsedata på samtliga medlemmar.

Ale Surte BK, Box 121, tel: 031-980471, fax: 031-981088, e-post: kansli@surtebandy.com

SPORT FÖR ALLA!
TENNIS • BAMINTON • SQUASH
BORDTENNIS • GYM & SPINNING

MINIGOLF • INNEBANDY • RACKETSHOP

Boka tid online: www.alelyckanssportcenter.com
Tel 031-46 95 00, Gamlestadsvägen

Carolin Klein och stoet S-
Quantina, tävlande för Ale-
Jennylunds RK, deltog i 
Svenskt Avel- och Sport-
championat för 5-åriga 
hästar, som avgjordes i Fly-
inge. Efter två dagars täv-
lande kvalificerade hon sig 
för finalen som avgjordes på 
söndagen. Efter att ha varit 
felfri på torsdagen och haft 8 
fel på fredagen, avancerade 
Carolin till 45:e plats under 
finalpasset, efter en fin fyrfe-
lsrunda. Sammanlagt deltog 
192 ekipage i tävlingen varav 
81 gick till final.

För att överhuvudtaget 
delta i tävlingen krävs att 
man kvalificerat sig genom 
ett antal felfria rundor på 
höjden 120 cm. Carolin 
deltog för övrigt även i Fal-
sterbo i somras (juli) med 
S-Quantina i klassen för 5-
åriga hästar.
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Carolin Klein 
hoppade bra 
i Flyinge

Gubbgäng förstörde sviten
Nu vet även Ale HF hur det är att förlora... 

Ale HF vägde lätt mot ÖHK Göteborgs rutinerade rävar. Med 
en medelålder på runt 40 år finns det tillräckligt med erfa-
renhet för att kompensera den något sämre fysiken... Anton 
Thunberg togs om hand av Anders Lorné och Fredrik Berg-
gren hade fullt upp med Lars Ahlert, 45. 

HANDBOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, sön 2/11
Ale HF – ÖHK Göteborg 22-28 (11-16)
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Sponsor

- Älska handboll- Älska handboll

www.klubben.se/alehf

F-98 kl 10.40 Ale HF - NSK
P-97 kl 11.30 Ale HF - ÖHK
P-95 kl 12.20 Ale HF - Banér
F-94 kl 13.10 Ale HF - ÖHK

Älvängens Kulturhus 9/11

HERRJUNIOR KL 14.00

ALE HF – SKÖVDE HK

HERR DIV 6 KL 15.15

ALE HF – WASAITERNA


