
2010  |   vecka 5 |   nummer 4  |   alekuriren 19SPORT

Ale HF tappade poäng hemma
– Fast än är laget med i kampen om avancemang
ÄLVÄNGEN. Ale HF tap-
pade överraskande 
poäng hemma mot 
Banér.

Med två sekunder 
kvar missade spelande 
tränaren, Fredrik Berg-
gren, en straff.

Poängförlusten spet-
sar till kampen ytter-
ligare i division 3 och 
Ale är fortfarande med 
i leken.

Banér kom till spel med fem 
nya spelare jämfört med hös-
tens möte och var nära att 
stjäla med sig samtliga poäng 
från Älvängens Kulturhus. 
Nu ville Alemålvakten, Tor-
björn Mattsson, annat.

– Han var fullständigt ly-
sande i slutet och stängde 
igen fullständigt, säger lag-
ledare Frank 
Wahlqvist.

Det blev is-
tället hemma-
laget som höll 
på att avgöra 
med sekunder kvar av mat-
chen. Den normalt säkre 
straffskytten, Fredrik Berg-
gren, fick förtroendet att vid 
ställningen 23-23 punktera 
dramat.

– Han är ett säkert kort, 
men också vår mest rutine-
rade spelare som jag redan 

innan visste skulle 
klara av en eventu-
ell miss. Nu blev det 
tyvärr också så. Det 
är små marginaler, 
menar Wahlqvist.

Svårare att förstå 
för hemmapubliken 
är envisheten att pla-
cera skyttekungen 
Hafstein Hafsteins-
son på bänken. I 
första halvlek var han 
briljant och gjorde sju 
mål. Efter paus fick 
han sitta långa stun-
der.

– För mig får han 
gärna spela 60 minu-
ter, men faktum är att 
Hafstein bad om att få 
byta. Orkar han inte 
så är det bättre med 
pigga ben, förklarar Wahl-

qvist.
Utgång-

en av divi-
sion 3 Väst-
svenska västra 
utvecklas till 

en rysare. En av huvudrol-
lerna spelas definitivt av Ale 
HF. På fredag ska laget ta sig 
an Fjärås och sedan väntar 
jumbon Torslanda hemma. 
– Det är matcher vi bara ska 
vinna, men det krävs fokus 
och en 100%-ig inställning, 
säger Frank Wahlqvist.

Nordpoolens seger över 
ÖHK Göteborg spetsar till 
tabelltoppen ytterligare. Fem 
lag är nu inblandade och alla 
har seriesegern inom räck-
håll. Om Ale HF undviker 
fler plumpar på vägen till den 
sista omgången väntar Sär-
ökometerna i en match som 
kan bli direkt avgörande.

Vilken knorr det skulle 
kunna bli på säsongen!
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Hafstein Hafsteinsson fortsätter att ösa in mål från kanterna. 

Torbjörn Mattsson lysande i Torbjörn Mattsson lysande i 
Alemålet.Alemålet.

Sköna Söndag! 
Skynda er ner och provträna våra 

anläggningar alla söndagar* tom 10 mars.

Vi bjuder på fika,massage (vatten/fåtölj),

grupp-, styrke- och konditionsträning.

*följande söndagar: 

14/2, 21/2, 28/2 och 7/3-2010

Erbjudandet gäller tom 10/3-10

349:-

279:-
BRONSKORT

Styrke- Konditionsträning
 12 mån basavtal ord 349:-/12 mån kontant 2790:- ord.pris 4188:-

Vad som ingår i ditt Guldkort
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Träningsrådgivning

GULDKORT
Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet

24 månaders trygghetsavtal, eller 399:- 12 månaders basavtal

12 månader kontant 3490:-
Administrativ expeditionsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”
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30 dagar öppet köp

SUCCÉN 
FORTSÄTTER
Kom till oss och prova 
på super succén Zumba


