
SÄRÖ. Särökometerna segrade i kampen 
om mittens rike.

Åtminstone tillfälligt.
Det återstår två matcher och Ale HF 

har fortfarande femteplatsen inom räck-
håll.

Ale HF satte som mål att nå en plats på den övre 
halvan i division tre. I söndags mötte man fem-
teplacerade Särökometerna. Ett lag som Ale HF 
har haft problem med genom åren och även denna 
gång kunde ölaget greppa samtliga poäng.

– Det var bittert. Vi hade ledningen med två 
bollar i andra halvlek och borde ha knutit till mat-
chen där. Plöstligt låg vi under med fyra och istäl-
let för att spela handboll kastade vi gris , säger lag-
ledare Frank Wahlqvist besviket.

Kampen i mittens rike ser för 
tillfället ut att få en segrare i Sär-
ökometerna, men det skiljer bara 
tre mål. För Ales del väntar nu 
jumbon Bjurslätt och sedan Fjärås. 
Det bör betyda fyra poäng om mo-
tivationen bara infinner sig. För Särökometernas 
del gäller det att hålla skärpan uppe mot serietvå-
an ÖHK Göteborg för att sedan i sista omgången 
ta sig an Bjurslätt.

Femteplats kul
– De kan mycket väl få stryk mot ÖHK och gör vi 
bara vårt är femteplatsen klar. Det vore riktigt kul, 
säger Frank Wahlqvist och tillägger:

– Med tanke på skador, resor och andra bekym-
mer bland spelarna i truppen är en femteplats en 
bra presation, men jag hävdar att det finns mer att 
hämta. Det här laget ska kunna utmana på allvar 
om de får vara skadefria och att samtliga sluter upp 
på träning såväl under som före säsongen. 

Mot Särökometerna fanns emellertid mer att 
önska av Alelaget. Flera spelare underprestera-
de och inställningen var allt annat än bra i inled-
ningen.

– Med tanke på matchens betydelse var det kon-
stigt att alla inte tände till. Engagemanget borde 
ha varit på topp, menar Wahlqvist.

Kantspelarna Peter Wedin, Joakim Samuels-
son och niometaren Markus Hylander utmärkte 
sig trots förlusten mycket positivt.

Kampen om mittens rike i tabellen går således 
vidare ett par omgångar till. Ale kan som sämst bli 
sexa, vilket är en placering bättre än i fjol.

ALAFORS. Barcelona – 
här kommer vi.

Den 8 april åker 26 
personer från Ahlafors 
IF till den spanska sol-
kusten.

– Helt otroligt att det 
verkligen blir av, säger 
förtjusta spelare när 
lokaltidningen gästar 
Sjövallen.

20 spelare och 6 ledare ska 
snart förverkliga drömmen 
om ett träningsläger i Bar-
celona. Det är tjejer födda 
92, 93 och 94 som under sex 
dagar ska kampera tillsam-
mans och få äran att träna på 
sommargröna gräsplaner.

– Det är den grupp som 
bildade F16 i fjol. I år ska 
tjejerna ingå i seniortrup-
pen, men det hindrar oss inte 
från att göra den här fantas-
tiska resan, säger ledare 
Lena Rhodén Andersson 
och fortsätter:

– Vi började planera denna 
resa för nästan exakt ett år 
sedan, när vi stod inför upp-
giften att svetsa samman ett 
lag av tre olika åldersgrup-
per. Det gemensamma öns-
kemålet var att få komma till 
Barcelona på träningsläger.

För att få in pengar till sin 
drömresa har tjejerna jobbat 
frenetiskt, bland annat varit 
behjälpliga med arbetstim-

mar åt det privata näringsli-
vet. Dessutom har det skett 
försäljning av underkläder, 
där överskottet tillfallit res-
kassan.

– Det har svetsat samman 
gänget på ett härligt sätt. Det 
har visserligen varit många 
svettiga timmar, men också 
många skratt, säger Lena.

På plats i Barcelona 
kommer AIF-tjejerna att få 

uppleva en match i den span-
ska ligan mellan Barcelo-
na och Recreativo på Camp 
Nou.

– Det blir häftigt, säger 
tjejerna unisont.

Ingen fotbollsälskare 
säger emot.
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AIF-tjejer åker 
till Barcelona
– Drömlägret blir verklighet

Den 8 april åker 20 unga fotbollstalanger från Ahlafors IF 
på träningsläger till Barcelona.

Särökometerna blev för svåra

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Ale HF förlorade nyckelmatchen om mittens rike

Fredrik Berggren, spelande tränare i Ale HF, ser i år ut att nå målet om 
en plats på den övre halvan. Laget är för tillfället sexa, men har femte-
platsen inom räckhåll. Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

HANDBOLL

Per-Anders Klöversjö
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HANDBOLL
Div 3 Västsveska västra
Särökometerna – Ale HF 33-30

- Älska handboll- Älska handboll

MMATCHERATCHER
ÄÄlvängens Kulturhus 14/lvängens Kulturhus 14/33
HHerrerr div div 33 kl 13. kl 13.0000

AAle HF -le HF - BjurslättBjurslätt
ÄÄlvängens Kulturhus 15/lvängens Kulturhus 15/33

FF-98-98 kl 11. kl 11.3300 Ale HF -Ale HF - KärraKärra
PP-98-98 kl 12. kl 12.2200 Ale HF -Ale HF - HeHeidid

PP-9-966 kl 13. kl 13.1100 Ale HF -Ale HF - BjurslättBjurslätt
D-junD-jun kl 14. kl 14.0000 Ale HF -Ale HF - NödingeNödinge

Ale GymnasiumAle Gymnasium 15/ 15/33
DamDam div div 55 kl 11. kl 11.4400

AAle HF -le HF - BaffBaff
Matchsponsorer


