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HISINGEN. Ord och inga 
visor.

Ale HF gjorde proces-
sen kort med Hisingen.

En säker seger som 
lovar gott.

Ales handbollsherrar hänger 
med i den abosluta toppen på 
division 3. Fortsätter laget i 
samma takt kan det avgö-
ras i sista omgången då Ale 
och Särökometerna möts i 
Älvängens kulturhus.

– Vi försöker haka på. Gör 
vi det vi ska och undviker 
plumpar i protokollet så kan 
det bli riktigt roliga matcher 
i slutet, säger spelande träna-
ren Fredrik Berggren.

Hisingen som parkerar i 
mitten av tabellen hade inget 
att sätta emot i fredagskväll. 
Ale drev upp tempot och 
visade prov på en osedvan-
ligt god effektivitet. Skar-
past var storskytten, Mattias 
Wahlqvist, som var närmast 
100%-ig i matchen.

– Det var aldrig någon fara. 
Vi gjorde en bra första halv-
lek och ledde med sex bollar, 
kommenterar Berggren.

Ale HF hade med andra 
ord lärt läxan från förra sön-
dagens nervösa möte med 
Jugo Swed som höll på att 

sluta i tårar. Det blev otäckt 
jämnt och den dramatiken 
ville ingen återuppleva.

– Vi fick oss en tankestäl-
lare och ett tydligt bevis på 
att det inte går att promenera 
hem några segrar. Det gäller 
att vara med i 60 minuter och 
ha en seriös inställning, säger 
Berggren. 

Snacket inför mötet med 
Hisingen var inställt på för-
svar och en tät defensiv.

– Hisingen är duktiga, men 
de är små till 
storlek och 
få till anta-
let spelare. 
Därför visste 
vi att om vi 
bara tuggar 
på som normalt kommer de 
aldrig att orka i det långa 
loppet. De är ganska målgla-
da framåt så därför påtalade 
vi vikten av att vara koncen-
trerad bakåt, berättar Berg-
gren.

Matchen blev en ganska 
behaglig resa för Ale HF och 
segermarginalen stannade till 
sist vid nio mål.

Vad är det som gör Ale 
så starka i år?

– Vi har en fantastiskt bred 
och jämn trupp. Det gör att så 
fort någon blir skadad eller är 
borta av något skäl kliver en 

ny kille in och ersätter utan 
problem. Tidigare år har vi 
varit oerhört beroende av 
ett antal spelare, men det är 
vi inte i år. Vi kan välja och 
vraka, svarar Berggren och 
tillägger:

– Vi hade ett möte i veckan 
med nästan hela truppen och 
vi kunde då konstatera att i 
princip alla har gjort en eller 
flera matcher i A-laget. Del-
aktigheten är stor och det 
känns kul att alla är med på 

resan.
Träningar-

na är inte fler i 
år, men kvali-
tén har höjts.

– Nyförvär-
ven har gjort 

gott och framför allt är det 
deras inställning som har på-
verkat oss i rätt riktning. Kva-
lité är lika viktigt som kvan-
titet när det gäller träning, 
menar Fredrik Berggren.

Redan på torsdag är 
det match igen. Hemma i 
Älvängens kulturhus tar Ale 
HF emot Banér.

– Det ser bra ut. Vi är inne 
i en härlig trend och killarna 
är positiva till att spela hand-
boll just nu. 

– Hänger på i den absoluta toppen

Säker seger för Ale HFför Ale HF

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
Hisingen – Ale HF 29-38 (10-16)

Joakim Samuelsson var vass i 
kontringarna och säker straff-
skytt. Tillsammans med 
Hafstein Hafsteinsson blev 
han lagets bästa målskytt med 
åtta mål. 

Arkivbild: Allan Karlsson
TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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


