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Vi tackar alla 
sponsorer &
medlemmar
för detta

fantastiska år!!

Istället för julkort skänker
vi pengar till BRIS

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar LNIK

Önskar aktiva, ledare, 

medlemmar, sponsorer 

och övriga

God Jul &

Gott Nytt År

alla besökare, kunder, leverantörer, annonsörer
Ale kommun samt övriga samarbetspartners, 

sponsorer, medlemmar och medarbetare, 
både anställda och frivilliga.

Ale HF:s damer 
hittade rätt igen
ÄLVÄNGEN. Ale HF 
återfann snabbt vinnar-
instinkten efter förra 
veckans debackel.

Seriens stora över-
raskning parkerar på 
silverplatsen över jul-
helgen.

En position laget 
mycket väl kan behålla.

Tabellen haltar något, men 
helt klart är att Ale HF har 
vunnit sex av tio matcher och 
bara förlorat vid två tillfällen. 
Ett resultat som imponerar 
med tanke på 
att säsong-
en i division 
fyra är klub-
bens första på 
damsidan.

Göteborgs KvIK hängde 
med hyfsat i första halvlek, 
men tempoväxlingen direkt 

efter paus blev för tuff. Ale 
gick från 9-6 till 15-6 på drygt 
nio minuter.

– Det var ett matchavgö-
rande ryck. Vi bestämde oss i 
halvlek för att sätta ner foten. 
Tjejerna ville verkligen vinna 
idag, säger lagets coach, Kent 
Hylander.

Mest anmärkningsvärt var 
kanske ändå att 16 av lagets 
totalt 19 mål gjordes av tre 
spelare. Storskytten, Johan-
na Sjöholm, hängde in nio 
mål, Kicki Rosén gjorde fyra 
och Sandra Päkkilä tre.

– Johanna 
är vårt ankare. 
Det är ingen 
nyhet, men 
idag tycker jag 
ändå att vi står 

upp som lag, särskilt bakåt, 
menar Kent Hylander.

När serien vänder efter 

nyår väntar serieledande Nö-
dinge SK i ett nytt hett derby 
– denna gång i Älvängens kul-
turhus. De blåa eleganterna 
får gälla som storfavoriter, 
men andraplatsen i serien kan 
bli guld värd för Ale HF.

– Beroende på hur det går 
i övriga serier kan även tvåan 
få avancera, fast det är tvek-
samt om vi klarar det steget 
redan i år. Laget är ungt och 
tämligen oprövat. Vi skulle 
kanske må bra av att spela 
samman oss i fyran, men re-
sultaten ljuger aldrig. Går vi 
upp så går vi upp, avslutar 
Kent Hylander.FOTBOLL

Div 4 Göteborg damer
Ale HF – Göteborg KvIK 19-11 (9-6)

Camilla Friberg och Johanna Sjöholm gjorde tummen upp efter årets sjätte seger.
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www.klubben.se/alehf

önskar vi alla spelare, 
tränare, ledare, 

medlemmar, sponsorer 
och alla andra som är 
en del av vår förening S
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Skepplanda BTK
önskar alla medlemmar, 

aktiva ledare, samarbetspartners, 
sponsorer och supportrar.

En God Jul &
Ett Gott Nytt År

Samt hälsar alla välkomna till 
Forsvallen säsongen 2010.

WWW.SKEPPLANDA.SE


