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ALLMÄNHETENS 
ÅKNING
varje dag vecka 7 och 8 
mellan 11-17
För aktuella tider på helgerna se 
vår hemsida 
www.ln70.se/istider&bokning 
eller ring 0520-66 11 55

SKRIDSKODISCO 
Onsdag 24 februari 

kl 18-21.30
Entré 20 kr. På din entrébiljett kan du vinna fi na 

priser, bl a en signerad Frölunda-tröja.

I vår Caféteria kan du köpa korv/bröd, godis 
och dricka mm.

Kom o ha skoj i Lödöseborg.

Ale HF plumpade mot Fjärås
KUNGSBACKA. Det 
mörknar för Ale HF i 
toppstriden.

Förra veckans poäng-
tapp mot Banér följdes 
upp med en blytung 
bortaförlust mot 
Fjärås.

– Det var ingen rolig 
fredag, men nu måste 
vi hitta glädjen igen. Vi 
gör fortfarande en väl-
digt bra säsong, säger 
lagledaren, Frank Wahl-
qvist.

Ale HF gick inte riktigt att 
känna igen 
i Aranäshal-
len. En ung 
och betydligt 
hungrigare 
motståndare 
tog kommandot direkt.

– Vi gör absolut ingen 
toppmatch, men vi är heller 
inte dåliga. Det var en bra 
handbollsmatch, där Fjärås 
var det bättre laget, summe-
rar Frank Wahlqvist.

Det fanns dessutom starka 
skäl till varför hemmalaget 
var så bra. Flera av spelar-
na var hämtade från A-laget 
Aranäs som spelar i division 
1.

– Målvakten var feno-
menal och en av skyttarna 
kunde pricka krysset från tolv 
meter. Då är det inte så lätt att 
bjuda motstånd, menar Frank 
Wahlqvist.

Fjärås utsatta position i 
bottenträsket låg säkert till 
grund för varför man valde 
att förstärka farmalaget.

Nackdelen
– Det är nackdelen med det 
här systemet. Nu fick vi möta 
ett betydligt bättre motstånd 
än övriga lag. Två givna 
poäng blev två förlorade. Det 
är tungt.

Ale HF 
var på väg in 
i matchen på 
allvar efter 
paus, men 
när Fjärås 

kände flåset kom rycket. Dif-
ferensen blev till sist sju mål.

– Vi har det inte i egna 
händer, men vi har fortfa-
rande chansen till en bra pla-
cering i serien. Vi får inte 
glömma att målet i år var att 
hänga med i topp fyra. Nästa 
år är det däremot tänkt att vi 
ska vara redo att ta nästa steg. 
Jag vill inte att killarna ska 
känna besvikelse. Vi gör trots 
allt en mycket bra säsong än 

så länge, säger Frank Wahl-
qvist.

Tveklöst är det så, men har 
man väl fått smak på det goda 
vill man gärna ha mer...

Nu väntar jumbon Tors-
landa hemma på söndag.

– Ryktet säger att de har 
börjat värma upp några gamla 
profiler för om möjligt rädda 

äran den här säsongen, så 
vi vet inte riktigt vad det är 
för ett lag vi möter, avslutar 
Frank Wahlqvist.

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
Fjärås – Ale-Surte 34-27 (18-15)

Sydvästra Götaland
Studiecirklar i följande kommuner:

Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Ale,
Mölndal, Partille, Lerum, Öckerö

Sportlovsdans
för dig i årskurs 3-5

Våga stuffa 
med Stig
Älvängens Folkets Hus
Onsdag 17 februari 13.30-17.00

Kom och dansa, mima och ha kul
Ta med inneskor och fi ka. Endast 40 kronor.

Välkomna!

David Edvardsson (bilden) fick avlösa Torbjörn Mattsson som hade en mindre lyckad dag i målet.      Arkivbild: Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nol/Ahlafors flickor 12  var den gångna helgen på Tjörn och 
spelade Valla Cup. Laget gick obesegrade genom gruppspelet 
och vann finalen med 1-0 mot Vallen. Värt att notera är att 
vi Nol/Ahlafors inte släppte in något mål under hela turne-
ringen. De som spelade var från vänster: Felicia, Elin, Jenni-
fer, Emma. Sittande: Vendela, Alice, Jossan. Liggande: Kajsa 
(målvakt). Ledare var Mattias  Eklund och Carina Ackerfors.

Cupvinst för Nol/
Ahlafors F-12

 www.klubben.se/alehf

- Älska handboll- Älska handboll

ÄLVÄNGENS KULTURHUS SÖNDAG 14/2

Kl 12.30 Herr div 3

  Ale HF
Torslanda

Kl 13.45 Dam div 4

   Ale HF
Baltica

Matchsponsor
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Rapportera era sportresultat
senast måndagar kl 10

perra@alekuriren.se
jonas@alekuriren


