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Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 fl ickor på planen  samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Preliminära 
speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 07.00-22.30

Söndag 07.00-19.00

Anmälningsavgift: 150:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till skolcupen2010@aleibf.se senast 5/2.
Information och övriga frågor: www.aleibf.se • Hans Westerlind 0739-027158

Fredag-söndag 19-21 februari i Ale Gymnasium

SKOLCUP
Innebandy

För 13:e 

året i rad

Ale HF vann onödigt drama
ÄLVÄNGEN. Vilket 
drama!

Ale HF hade stenkoll 
på Jugo Swed, men 
plötsligt var gästerna 
både ikapp och förbi.

Då vaknade bänken 
och skickade in det 
tunga gardet.

Ale HF är fortfarande med 
i seriens toppstrid. Bredden 
i årets trupp har bidragit till 
mycket, men framför allt är 
det spetsen som har varit po-
änggivande. I söndags demon-
strerade Ale sin bredd, men 
den sociala coachningen fick 
pågå lite för länge.

– Ja, det kan jag nog hålla 
med om. Vi gör ingen bra 
andra halvlek, 
men det är 
bara glömma 
och gå vidare. 
Vi grejade po-
ängen, det 
är det som 
räknas, sa spelande tränaren, 
Fredrik Berggren efter den 
dramatiska matchen.

Jugo Swed som håller till i 
den nedre delen av serien kom 
till spel med endast två avbyta-
re och såg inte ut att hänga med 
när Ales skyttekung, Hafstein 
Hafsteinsson, gjorde sitt 
fjärde mål för dagen som be-
tydde 11-7. Fast gästerna in-
ledde här en för hemmalaget 
obehaglig vana att hämta upp 
underlägen. Plötsligt visade 

tavlan 13-13.
– Du får aldrig räkna 

bort lag som Jugo Swed. De 
kämpar alltid till sista drop-
pen. Idag var vi inte tillräck-
ligt ödmjuka, utan trodde att 
matchen var vunnen vid flera 
tillfällen, sa Ales coach, Frank 
Wahlqvist.

Pausledningen med 16-14 
drygades ut till 19-15 i början 
av andra halvlek. Matchen såg 
ut att rinna iväg för Jugo Swed, 
men två utvisningar och allt-
för social coachning gav gäs-
terna chansen att återigen 
komma tillbaka. Denna gång 
gick motståndarna inte bara 
ikapp utan också förbi. Först 
vid tvåmålsunderläge 23-25 
satte Ale in startuppställning-

en i sin helhet. 
Det tog lite 
tid, men till 
slut hade hem-
malaget fått 
ordning på 
spelet. Med 

blott några sekunder kvar att 
spela ledde Ale med 31-30. 
Med rutin och list satte herrar 
Hafsteinsson och Berggren 
punkt för dramat med att göra 
32-30 i slutsekunden.

– Det blev onödigt spän-
nande, erkände Berggren.

Frank Wahlqvist var utan 
att ha varit delaktig rent fysiskt 
helt färdig efter matchen.

– Jag är garanterat tröttast 
av alla. Pulsen skenade. Det 
var sanslöst spännande. Vi 

ville gå runt på många spelare 
idag, men det blev kanske lite 
sönderryckt.

Ale visade dagen till ära 
prov på både goda och dåliga 
sidor. Försvarsspelet blev som 
ofta mot duktiga skyttar allt-
för passivt.

– Domarna påverkade 
oss negativt. De sa tidigt till 
Markus Hylander att han 
låg illa till för ett rött kort om 
han fortsatte att spela "far-
ligt". Han gör ju inget fel när 
han möter skytten med krop-
pen. I handboll är kroppskon-
takt faktiskt tillåtet, dundrade 
Frank Wahlqvist efter mat-
chen.

Det dröjde till fem minu-
ter före slutet innan rättski-
paren visade ut någon av gäs-
terna. Hemmalaget fick dä-
remot totalt fem utvisningar, 
men varje gång laget hamna-
de i numerärt underläge lyfte 
spelarna sig. Försvarsmu-
ren med Markus Hylander, 
Anton Thunberg, Christ-
offer Engström och Mattias 
Wahlqvist är minst sagt tung 
att möta.

Serieledande Särökome-
terna tappade poäng hemma 
mot Banér, vilket gör att ta-
belltoppen tätnar ytterligare. 
ÖHK Göteborg möter Särö 
på torsdag i nästa omgång. På 
fredagen ställs Ale mot Hi-
singen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Mattias Wahlqvist inledde målskyttet mot Jugo Swed med ett mäktigt skott i krysset. Ale 
ledde, tappade, kom tillbaka – och segrade efter stor dramatik.    Arkivbild: Allan Karlsson

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra 17/1
Ale HF – Jugo Swed 32-30 (16-14)


