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Nu är det 
jul igen

LIFE Tomten kommer med paket 

till dig och dina nära och kära.  

Ge bort ett nytt liv till dem 

du håller kär

999:-
BRONSKORT

Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

1290:-
SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

299:-
Sol + Massage

10 sol + 10 vattenmassage
ord.pris 788:-

*Erbjudandet på Bronskort gäller ej Åby, Silverkort gäller ej Majorna & Åby 

Årets julklappar
Erbjudandet gäller tom 091223

Ring och boka ditt     
     träningskort idag

ÄLVÄNGEN. På själv-
aste lucia väntar serie-
ledande och profil-
tyngda ÖHK Göteborg.

Ale HF kan genom 
att vinna matcherna 
fram till dess se till 
att drabbningen blir av 
seriefinalskaraktär.

I söndags avfärdades 
Hisingen med utklass-
ningssiffror.
För första gången på 2000-
talet är Ales handbollsher-
rar med i den absoluta serie-
toppen i division tre. En jämn 
och bred trupp där alla spelare 
levererar gör laget till en mar-
drömsmotståndare.

– Punktar de en spelare 
kliver någon annan fram. Det 
ser riktigt bra ut just nu, säger 
spelande tränaren, Fredrik 
Berggren, efter att ha krossat 
Hisingen hemma i Älvängens 
kulturhus.

– Jag kan inte minnas när vi 
gjorde 40 mål senast, om det 
nu ens har hänt.

Gästerna 
försökte spela 
individuellt 
i såväl anfall 
som försvar. 
En taktik som 
de varken hade ork eller fram-
gång med.

– Vi var förberedda och 
visste att de kan avsluta från 
vilken position som helst. De 
har några duktiga killar, men 
eftersom de inte kan spela som 
ett lag får de svårt i längden. Vi 

är dessutom starkare i år och 
vet att vår styrka är i slutet på 
varje halvlek, berättar Fredrik 
Berggren.

Det blev mycket rik-
tigt spännande i en kvart på 

första halvlek, 
sen fick Ale 
ett övertag 
som de aldrig 
släppte. I paus 
var matchen 

avgjord. Hisingen gjorde en 
kraftansträngning direkt efter 
vilan och kunde med hjälp av 
några Aleutvisningar krypa 
något närmare, men någon 
riktig vittring fick de aldrig. 
Berggrens mannar återtog 
kommandot i slutet och dry-

gade då ut ledningen ytterli-
gare. I matchens sista sekund 
vräkte Marcus Hylander in 
hemmalagets 40:e mål.

– Serien är så tät att varje 
mål blir viktigt. Kul att killar-
na fortsatte att köra på idag. Vi 
måste ha den inställningen om 
vi ska vara med och utmana, 
säger Fredrik Berggren.

På söndag väntar Jugo Swed 
borta. Ett lag som lagledaren 
Frank Wahlqvist känner till 
väl.

– Jag spelade några år där 
och de spelar fortfarande 
samma typ av handboll. Det 
är viktigt att behålla koncen-
trationen även om man leder 
med fem mål. De ger aldrig 

upp. Vi har hur som helst bra 
koll på dem och där ska vi 
bara vinna, då kan det bli skoj 
hemma mot ÖHK Göteborg. 
I fjol slog vi dem borta så vi vet 
att det går.

I Ale imponerade linjespe-
laren, Andreas Johansson, 
som inte bara gjorde sju mål – 
han hade dessutom med sig ett 
pepparkakshus värt namnet. 
Detta mycket väldekorera-
de verk, som han tillsammans 
med sin sambo skapat, säljer 
klubben nu lotter till. På lucia 
dras den lyckliga vinnaren. Se 
till att inte sitta lottlös...

På jakt efter en seriefinal
– Ale HF avfärdade Hisingen utan besvär

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – Hisingen 40-27 (22-12)

Marcus Persson var bäste målskytt i Ale, men han var tätt följd av linjespelaren Andreas Jo-
hansson som dessutom hade hunnit fixa ett pepparkakshus i toppklass. Detta lottas nu ut.

BAGARSON

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Carolina Björkner gjorde två av Surtes mål. 

Surtes damer kryssade 
hemma mot Pixbo
NÖDINGE. Det går trögt 
för Surtes innebandy-
damer.

Mot nästjumbon blev 
det åtminstone en 
poäng, men den satt 
hårt inne.

SIS kvitterade med 
bara tre minuter kvar 
att spela.

Det är hemma i Ale gymna-
sium som Surtes damer ska 
rädda sig kvar 
i ettan, men 
då måste laget 
vara med i tre 
perioder. I 
lördags vak-
nade de på 
nytt försent. Pixbo/Wallen-
stam tog ledningen med 3-1 
efter sju minuter.

– Vi fick jaga i princip hela 
matchen och det är mentalt 

jobbigt. Nu var det skönt 
att vi trots allt hann kvitte-
ra innan slutsignalen, säger 
surtetränaren, Stefan Fors-
berg.

Med sekunder kvar av mat-
chen fick hemmalaget också 
ett utsökt läge att avgöra. Ce-
cilia Isberg sköt över efter en 
snabb kontring.

– Vi har inte det flytet som 
behövs just nu. Istället får vi 
glädjas åt att fyra av Pixbos 

mål gjordes 
av före detta 
surtespelare 
(Emelie Sö-
dergren 3, 
Lisa Ande-

bratt 1). Nu blir det två veck-
ors hård träning och sen kros-
sar vi Skattkärr borta innan 
julledigheten, hälsar Stefan 
Forsberg.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

INNEBANDY
Division 1 västra damer
Surte IS IBK – Pixbo/Wallenst. 5-5
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