
ÄLVÄNGEN. Islänningen 
Hafsten Hafsteins-
son är Ale HF:s super-
förvärv – och redan ny 
skyttekung.

Med en bakgrund i 
den isländska elitserien 
bidrar han med kvalitet, 
inställning och under-
hållning.

– Det har funkat bra 
hittills och laget blir 
bättre för varje match, 
säger 33-åringen som 
trivs på alla positioner.

Rya rivstartade torsdagens 
möte i Älvängens kulturhus. 
Efter fyra minuter var det 4-0 
till gästerna. Spelande träna-
ren, Fredrik Berggren, tog 
snabbt av sig overallen och 
styrde upp spelet. Med egna 
avslut och ett högre bolltem-
po skapades lägen för kant-
spelarna Hafsten Hafsteins-
son och Christoffer Ung. 
Ale kom snabbt tillbaka i mat-
chen och i halvlek ledde hem-
malaget med tre mål.

Den välfyllda hallen trodde 
på ett ryck och ett tidigt avgö-
rande efter paus, istället blev 
det en upprepning från första 
halvlek. Gästerna gjorde 6-2 
under de tio första minuter-
na och ledde plötsligt med 
18-17.

– Vi är inte med i början på 
halvlekarna. Det är en fråga 
om inställning. Vi vaknar lite 
försent, men idag löste det 
sig ändå, säger matchhjälten 
Hafsten Hafsteinsson som 
när han väl får spela är felfri 
i såväl försvars- som anfalls-
spelet.

Ryckigt i andra
Det blev lite ryckigt i andra 
halvlek, då domarens nivå va-
rierade kraftigt. Spelarna åkte 
in och ut för mer eller mindre 
grova förseelser. Först tio mi-
nuter före slutet kunde Ale 
skaffa sig ett tremålsöver-
tag efter mål av grovjobbar-
na Anton Thunberg och 
Marcus Hylander. Det blev 

ändå lite dramatik i slutet då 
Rya bara var ett mål ifrån tre 
minuter från slutet. På något 
sätt kändes 
det ändå som 
Ales match.

– Visst, 
det blev onö-
digt jämnt. 
Hemma är 
vi starka och 
vi borde punkterat tidigare, 
erkänner Hafsten Hafsteins-
son.

Han hade säkert bidragit 
till det om han inte fått nöta 
bänk. Lirare som islänningen 
bör Ale HF ha på plan. Hafs-
ten är till skillnad från många 

andra användbar på i princip 
alla positioner.

Var trivs du bäst?
– Det 

spelar ingen 
roll. Jag kan 
spela höger 
eller vänster, 
mittnia eller 
skytt, säger 
han utan 

minsta kaxighet.
Hans signum är full sats-

ning i alla lägen och avsluten 
varierar han hela tiden.

– Flera Ryakillar kände 
igen honom och undra-
de hur vi hade lyckats få hit 
honom. Jag berättade att han 

kom själv, säger Ales coach, 
Frank Wahlqvist med ett 
brett leende.

Högsta ligan
Från spel i högsta ligan på 
Island till division tre och 
Älvängens Kulturhus – det 
bör vara en viss skillnad.

– Stämningen i hallen är 
bra här också. Vi har kul i 
laget och kan förhoppnings-
vis utveckla något riktigt bra, 
säger Hafsten Hafsteinsson 
som redan noterats för 25 
mål på fem matcher.

Med det är han bäst i Ale 
och positionen som skytte-
kung lär han inte släppa.

Klubbens filosofi är tydlig. 
De bygger ett lag på sikt. 
Man lät till exempel målvak-
ten Viktor Andreasson, 23, 
stå kvar hela matchen trots 
att bollarna stundtals bara 
ven förbi honom. Ersättaren 
Torbjörn Mattsson hjälpte 
till med att plocka två av tre 
straffar. Syftet är naturligtvis 
att få igång två bra målvak-
ter och för det krävs det att 
få spela matcher. Vad Matts-
son kan vet vi redan.
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Ale HF trivs hemma!
– Och det är en islänning som står för den stora underhållningen
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Hafsten Hafsteinsson gjorde fem av Ales mål i matchen mot Rya. Islänningen –numera Alaforsbo – är lagets nye skyttekung 
och en stor underhållare på plan. Han har förmågan att avsluta på i princip alla positioner. Hade han inte bänkats i början av 
andra halvlek hade Rya aldrig kommit in i matchen.             Arkivbild: Allan Karlsson

Innebandy Division 1 Damer
Onsdag den 28:e

Oktober
kl 20.00

Ale gymnasium

Surte IS IBK vs
Vänersborg

Matchvärd:

En match mot tuffa Backa-
dalen trodde vi, men det 
blev tvärt om. Ales tjejer 
körde över Backadalen 
totalt i två perioder, där 
man visade upp ett fantas-
tiskt passningsspel och hade 
6-1.

I början av tredje perio-
den tappade Ale fokus, man 
bjöd in Backadalen i mat-
chen igen. Två snabba re-
duceringar noterades inom 
loppet av en minut.

Fast Ales tjejer stäng-
de matchen och gjorde 7-
3, drygt sju minuter in i 
sista perioden. Sista halvan 
av perioden kom Ales spel 
igång igen och man fort-

satte att visa upp ett snabbt 
och effektivt passningsspel 
med härliga avslut. Ale har 
nu tagit sex raka segrar i se-
rieupptakten.

Nu är det Newbody 

Cup (SM-kval) på lördag i 
Mimers Hus, Kungälv, där 
Ale möter Floda, Sportlife 
Kungälv och Lindås. Nästa 
damlagsmatch är den 6 no-
vember borta mot Göte-
borgs Polismän.
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Ale IBF:s obesegrade damer ångar vidare

FOTBOLL
Kval till division 4 Västergötland
Lödöse-Nygård – Säven 2-2 (1-2)
Mål LNIK: Tobias Johansson, Jonat-
han Svensson.
Lödöse/Nygård klara för spel i divi-
sion 4 nästa säsong.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya 25-22 (15-12)
Mål Ale: Hafstein Hafsteinsson 5, 
Fredrik Berggren 4, Marcus Persson 
3, Christoffer Ung 3, Anton Thunberg 
2, Joakim Samuelsson 2, Mattias 
Wahlqvist, Niklas Ericsson, Niklas 
Svensson, Marcus Hylander och 
Michael Forsberg 1 vardera. Mat-
chens kurrar: Hafstein Hafsteinsson 
2, Marcus Hylander 1.

ÖHK Göteborg 5 +32 9
Nordpoolen 5 +18 8
Särökometerna 5 +39 7
Hisingen 5 +27 6
Ulricehamn 5 +12 6
Ale HF 5 +8 6
Jugo Swed 5 -2 5
Banér 5   0 4
Rya 5 +1 3
Olli 4 -35 2
Fjärås 5 -48 2
Torslanda 4 –52 01

Division 3 Göteborg, damer

Linköping – Surte IS IBK 3-5
Mål SIS: Maria Bardun, Sofie 
Lindberg, Sofia Gäfvert. Matchens 
kurrar: Sofia Eliasson 3, Sofie Karls-
son 2, Sofia Gäfvert 1.

Örebro 6 +22 18
Skattkärr 6 +10 11
Nykvarns IF 4 +7 10
Kumla 5 +1 10
Köping 5 +6 9
Linköping 6 +3 8
Surte 6 -9 5
Vänersborg 5 -9 4
Pixbo 4 -6 1
Marstrand 5 -25 0

Division 3 Göteborg, damer
Ale IBF – Backadalen 10-4
Mål Ale: Hanna Berglund 4, Sandra 
Augustsson 2, Veronica Danielsson 
2, Ida Bergenhus, Rebecca Carlsson.
Matchens kurrar: Sandra Augusts-
son 3, Hanna Berglund 2, Jenny 
Hedberg 1.

Division 3 Norra
LN-70 HC – Stenungsund 0-19

Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog åtta par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          120
2. Leo Bach/Rickard Johansson    103
3. Karl-Eric Nilsson/Ole J Jensen  101
4. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson   89
5. Ingrid Andersson/Ronny Andersson    83
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