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Innebandyförening
1988

Ale Innebandyförening bjuder in alla 
fl ickor och pojkar födda -03 till vår 

INNEBANDY-INNEBANDY-
SKOLASKOLA
Träningstid: Söndagar kl 11.30-13.00 i Ledethallen.
Vi har klubbor och glasögon för utlåning. Välkomna!

Träningstider för våra yngre ungdomslag
F00-02F00-02 Söndagar kl 13,00-14,30 i Ledethallen Söndagar  kl 13,00-14,30  i Ledethallen

F98-99F98-99 Tisdagar kl 18,30-20,00 i Ledethallen  Tisdagar  kl 18,30-20,00  i Ledethallen
Fredagar kl 16,15 -18,00 i Älvängens Kulturhus Fredagar  kl 16,15 -18,00  i Älvängens Kulturhus

P01-02P01-02 Lördagar kl 08,30-10,00 i Älvängens Kulturhus  Lördagar  kl 08,30-10,00  i Älvängens Kulturhus

P00P00 Lördagar kl 10,00-11,30 i Älvängens Kulturhus  Lördagar  kl 10,00-11,30  i Älvängens Kulturhus

P99P99 Tisdagar kl 17,00-18.30 i Ledethallen,  Tisdagar  kl 17,00-18.30  i Ledethallen, 
Söndagar kl 10,00-11,30 i Älvängens Kulturhus Söndagar  kl 10,00-11,30  i Älvängens Kulturhus

P98P98 Måndagar kl 19,30-20,45 i Nödinge Sporthall,  Måndagar  kl 19,30-20,45  i Nödinge Sporthall, 
Torsdagar kl 16,30-18,00 i Ledethallen Torsdagar  kl 16,30-18,00  i Ledethallen

P97P97 Torsdagar kl 18,00-19,30 i Ledethallen,  Torsdagar  kl 18,00-19,30  i Ledethallen,   
Fredagar kl 17,00-18,30 i Ale Gymnasium Fredagar  kl 17,00-18,30  i Ale Gymnasium

För träningstider i våra övriga lag ellerFör träningstider i våra övriga lag eller 
information se vår hemsida: www.aleibf.seinformation se vår hemsida: www.aleibf.se

TORSLANDA. Tabel-
ljumbon Torslanda hade 
inget att sätta emot 
när pånyttfödda Ale HF 
hälsade på i fredags-
kväll.

Utmaningen blev 
inte lättare för seriens 
stryklag när Alemål-
vakten Torbjörn Matts-
son hade en räddnings-
procent på 77% i första 
halvlek.

Det blev en utklass-
ningsseger.

Inledningsvis var det Ale HF:
s försvarsspel som präglade 
matchbilden. Stackars Tors-
landa fick spela mållösa i över 
tio minuter innan Torbjörn 
Mattsson vitjade målet en 
första gång. 
Han storspe-
lade sedan 
hela halvle-
ken och sva-
rade för flera 
spektakulära räddningar.

Framåt hade gästerna då 
hängt in sex mål och mat-
chen var i princip redan av-
gjord. Torslandas anfallsspel 
gav bara utdelning vid fem 
tillfällen under första halv-
lek. Med den magra målskör-
den är det självfallet inte lätt 
att bjuda motstånd. Ale HF 
fick en behaglig resa där nära 
på alla spelare fick notera sig 
målprotokollet. Främste mål-

skytt blev den nye skytte-
kungen Hafsten Hafsteins-
son, som gjorde fem eleganta 
kantmål. Lika många gjorde 
förvisso spelande tränaren, 
Fredrik Berggren, varav 
fyra på straff.

Årets Ale HF innehåller 
många alternativ på flera po-
sitioner. Särskilt välbeställt är 
det på kanterna. Här konkur-
rerar Joakim Samuelsson, 
Mikael Forsberg, Hafsten 
Hafsteinsson, Jonas Ahl-
berg och Christoffer Ung. 
Hittills har samtliga levererat 
när de fått chansen. Angenä-
ma bekymmer med andra ord. 
I Niclas Svensson har Fred-
rik Berggren fått en avlast-
ning i rollen som spelmotor, 
men det märks när den ruti-

nerade äntrar 
scenen. Boll-
tempot blir 
högre och 
fantasin 
större, dess-

utom är Beggren själv ett 
stort hot med genombrott 
och luriga skott.

På torsdag väntar Fjärås 
hemma i Älvängens Kultur-
hus, en match som kan betyda 
femte segern. En bättre in-
ledning har Ale HF inte haft 
på många år. Det kan bli ett 
riktigt roligt handbollsår.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ale HF tog årets fjärde seger

Marcus Persson fick nöja sig med att göra ett mål. Nu gjorde det inte så mycket eftersom nästan samtliga spelare anteckna-
de sig i målprotokollet i utklassningen av jumbon Torslanda.

HANDBOLL
Div 3 västsvenska västra
Torslanda – Ale HF 14-31 (5-13)

NÖDINGE. Ett nygam-
malt ansikte dyker 
upp på Vimmervi kom-
mande säsong.

Bengt Almqvist tar 
över tränarsysslan 
efter Stefan Szilagyi.

– Cirkeln är sluten, 
säger Bengt till Aleku-
riren.

Det är ett välbekant namn 
och dessutom en mycket er-
faren tränare som tar sig an 
Nödinge SK årgång 2010. 
Bengt Almqvist, som till var-
dags arbetar som kanslist på 
Vimmervi, blir återigen an-
svarig för klubbens herrse-
niorlag.

– Jag började min bana i 

Nödinge SK och har sagt att 
jag ska sluta här också. Det 
behövdes ingen övertalning 
från föreningens sida utan 
jag var beredd på att gå in i 
det här direkt när frågan dök 
upp, säger Bengt.

Senast 2001
Senast som Bengt Almqvist 
var verksam i klubben var 
2001 då han var med och tog 
upp den dåvarande konstel-
lationen Nödinge/Nol i di-
vision 4.

– Efter det lade jag av som 
tränare, men gjorde come 
back igen på våren 2005 när 
Hisingsbacka hörde av sig. 
Jag var där i två säsonger.

Efter Hisingsbacka blev 

det ett år i IK Kongahäl-
la innan Kode IF förhörde 
sig om Almqvists tjänster. 
På Lunnevi tjänstgjorde han 
i två år och fick bland annat 
vara med om att avancera till 
”fyran”.

– Nu sluter jag definitivt 
cirkeln. Jag har hunnit avver-
ka två träningar med 23 res-
pektive 21 spelare på plats. I 
truppen finns många spela-
re med utvecklingspotenti-
al. Det är killarna själva som 
avgör hur bra dom vill bli, av-
slutar Bengt Almqvist.

Sluter tränarcirkeln
– Bengt Almqvist tar över NSK

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bengt Almqvist blir ny tränare för Nödinge SK. De två senaste åren har han tränat Kode IF.


