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Två tabellplaceringar bättre
FJÄRÅS. Ale HF avslu-
tade säsongen med en 
storseger borta mot 
Fjärås.

Det betyder att laget 
slutar femma i årets 
division tre.

Två platser bättre än 
i fjol.

– Med tanke på förutsättning-
arna är vi väldigt nöjda med 
säsongen. Resultatmässigt är 
det en stor framgång. säger 
spelande tränaren Fredrik 
Berggren.

Inför säsongen slutade en 
av lagets bästa målskyttar, 
kantspelaren Daniel Jan-
neesson. Efter bara två mat-
cher gick axeln sönder på dis-
tansskytten Mattias Wahl-
qvist, även han en av lagets 
främsta målskyttar förra året. 
Ales kanske bästa försvars-
spelare, Jerker Palmgren, 
flyttade till Norge och efter 
nyår kunde Marcus Persson 
på grund av skiftarbete inte 
medverka under lagets trä-
ningar.

Strulig säsong
– Det har varit en minst sagt 
strulig säsong. Många trä-
ningar har varit glest befolka-
de, vilket gör att kvalitén blir 
lidande. Med detta i bakhu-

vudet är femteplatsen beund-
ransvärd, menar Berggren.

I de etablerade namnens 
frånvaro har yngre talanger 
fått mer speltid. Ett förtro-
ende som flera har förvaltat 
på bästa sätt.

– Jag tycker att Joakim 
Samuelsson och Peter 
Welin har gjort stora fram-
steg. De har framtiden för sig 
helt klart, berömmer Berg-
gren.

Ale HF har under säsong-
en pressat båda topplagen 
Alingsås och Önnerediterna 
och förlusterna har skrivits 
med minsta möjliga margi-
nal.

Skakat dem
– De är inget att säga om. 
Deras resurser är av en helt 
annan kaliber, men det är kul 
att vi har lyckats skaka om 
dem flera gånger i år. Mer svi-
dande är de onödiga poäng-
tappen mot Rya och Nord-
poolen. Hade vi tagit "våra" 
poäng hade vi kunnat sluta 
fyra i tabellen, menar Berg-
gren.

Hur framtiden ser ut för 
Ale HF vet ingen i dagslä-
get. Laget ska utvärdera sä-
songen på onsdag och där-
efter hoppas bilden var tyd-
ligare.

– Personligen tycker jag 
fortfarande att det är väldigt 
roligt så bara det finns spelare 
kör vi nog vidare. Man måste 
ju röra på sig och än så länge 
vet jag ingen träningsform 
som är så rolig som handboll, 
avslutar Fredrik Berggren.

Bortamatchen mot Fjärås 
blev en expeditionsaffär. Ale 
ledde från start till mål. Efter 
paus höjdes tempot och gäs-
terna sprang lekande lätt ifrån 

Fjärås. Till sist skrevs segern 
till 36-25 med Peter Welin 
och Fredrik Berggren som 
bästa målskyttar.

Nu öppnar vi en av Sveriges 
fräschaste anläggning i Nol

Träna helt gratis fram till 
invigningsdagen
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på alla LIFE anläggningar

NY   Ale/Nol , ( Folketshusvägen 1) Öppnar 29 augusti 2009
NY    Hisings Backa (Folkvisegatan 15) 

GBG Centrum,  031-15 70 75 (Odinsgatan 6)

Gårda, 031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås, 031-331 10 90 (Storås Industrig. 20)

Kortedala, 031-48 99 50  (Dagjämningsg. 1) 

Långedrag, 031-29 98 88 (Redeg. 1)

Lerum, 0302-516 15 (Göteborgsv. 3)

Åbybadet, 031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

*299:-
GULDKORT

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet
min. 12 månader basavtal, ord 399:-/mån, Prisgaranti

* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

mån

249:-
Grupp-Styrke- Konditionsträning

min. 12 månaders basavtal , ord pris 379:-/mån, prisgaranti
* Erbjudandet gäller endast nytecknande i Nol

Silverkort
*mån

De 500 första som tecknar 
Guldmedlemskap på anläggningen 

får ett startpaket

From. den 9/3 kan du köpa ditt 
kort på anläggningen

Beställ  även ditt kort på vår hemsida

www.lifeclub.ser

Pree Sale butiken är bemannad:
Måndagar & Onsdagar 16.00 -19.00

Lördagar11.00 - 14.00
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Vägbeskrivning till 
 LIFE Pree Sale butik

  vid brandstationen

  börja ditt nya aktiva liv

www.ale.nu

TEL 0303-174 00 • TRÄDGÅRDSG 24, KUNGÄLV (MIT T I MOT FISKHANDLAR’N) 
ÖPPET TIDER : MÅNDAG-FREDAG 09.30-18.00 (LUNCHSTÄNGT 13-14)

Representant från inface fi nns på plats 
och visar hela kollektionen.

Varmt välkomna!

KOM & SE
vår presentation av nya bågar från:

O N S D A G  2 5  M A R S

 inface®

 infa

Joakim Samuels-
son rankas av trä-
naren Fredrik Berg-
gren som en av två 
stjärnskott i årets 
upplaga av Ale HF. 
Den andre är Peter 
Welin.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Ale HF:s herrar slutade femma i år


