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SKRIDSKO-

DISCO!
Torsdag 4 nov 

18.30-21.30 i Lödöseborg

Kiosken är öppen: 
Korv, dricka, godis m.m.
Entré 30:- Alla åldrar är välkomna!

För mer info kolla
www.ln70.se

Vi har extraöppet v44 
för allmän åkning
mån-fre & sön från kl 12.00

PREMIÄR!PREMIÄR!
LÖRDAG 6 NOV KL 14LÖRDAG 6 NOV KL 14
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MATCHVÄRDMATCHVÄRD

ÄLVÄNGEN. Utan att 
övertyga besegrade 
Ale HF jumbon Majorna 
med åtta mål.

Nu väntar fyra 
matcher mot betydligt 
tuffare motstånd.

– Vi är redo, hälsar 
tiomålsskytten 
Hafstein Hafstein 
Hafsteinsson.

Ale HF:s herrar har inlett 
årets seriespel stabilt. Sex av 
sju matcher har slutat med 
seger. Enda plumpen kom 
mot Rya HF. Exakt var laget 
står är dock svårbedömt, 
eftersom samtliga matcher 
har varit mot klubbar på den 
nedre halvan av tabellen. 
Först nu väntar kvalificerat 
motstånd.

– Nu avgörs serien om vi 
ska kriga i toppen eller mitten 
av serien. Jämfört med förra 
året så är vi i alla fall bättre, 
men vi måste visa bättre 
inställning. Bakåt märks det 
idag att vi inte spelar på topp. 
De får göra lite väl enkla 
mål och vi borde ha kunnat 
döda den här matchen 
redan i första halvlek, menar 
Hafstein Hafsteinsson som 

tillsammans med högernian 
Niklas Eriksson gjorde 17 av 
Ales 36 mål.

– Gjorde Niklas bara sju…
skrattade tiomålsskytten.

Framåt har Ale HF många 
alternativa uppställningar. På 
vänsternio finns tre heta kan-
didater som alla hotar på sitt 
sätt. Fredrik Berggren stegar 
och går på genombrott, 
Michael Strigelius har ett 
rappt distansskott och Mat-
tias Wahlqvist satsar med 
både skott och genombrott.

– Det är få lag som kan 
presentera en liknande upp-
ställning. Det är angenämt, 
säger lagledaren Frank 
Wahlqvist som trots storse-
gern var kri-
tisk.

– Vi får inte 
gå på gamla 
gubbf in te r. 
Det är för bil-
ligt!

Hur som helst har Ale 
HF skaffat sig ett perfekt 
utgångsläge inför de kom-
mande matcherna. Det blir 
självklart en helt annan 
matchbild när det stundar 
bättre motstånd.

– Vi har alltid haft svårt 
för att föra matcher mot 
sämre lag. Det blir lättare 

när tempot höjs, då löper vi 
ingen risk att själva tappa fart, 

menar Frank 
Wa h l q v i s t 
och Hafstein 
Hafsteinsson 
är av samma 
åsikt:

– Får vi 
tillbaka Marcus Hylander i 
försvaret och täpper igen de 
luckor som fanns idag kan vi 
kontra sönder vilket lag som 
helst, men det krävs att vi 
jobbar hårt. Vi kan ta den här 
serien om alla är beredda att 
ta jobbet.

Ale HF är nu spellediga 
i två veckor innan seriele-

dande Fjärås väntar borta 
söndag 14 november. Sedan 
står Hisingen (hemma), IK 
Nord (borta) och Rosendals 
IK (hemma) på programmet. 
Kan Niklas Ericsson bibe-
hålla sin fina form på höger-
nio och reservmålvakten 
David Edvardsson fortsätta 
komma in och göra fantom-
räddningar finns det goda 
utsikter att hota seriens allra 
bästa.

KUNGÄLV. Ale IBF:s damer 
som i år är nykomlingar i di-
vision 2 spelade på söndags-
kvällen toppderby borta mot 
Sportlife/Kungälv.

Matchen startade i ett rug-
gigt tempo, men målen ute-
blev. Ale lyckades dock i slut-
minuterna av första perioden 
att spräcka hemmalagets nolla 
med ett backskott från Vikto-
ria Eriksson.

Period två var endast 22 

sekunder gammal när hem-
malaget reducerade efter ett 
smart sidledspass och skott 
när Ales tjejer 
fortfarande var 
kvar i omkläd-
ningsrummet.

Ale åter-
ställde ord-
ningen sex mi-
nuter senare när My Hjelm 
trampade in framför mål och 
hittade luckan i närmsta krys-

set. Tredje perioden skulle 
präglas av konstiga mål. 1-3 
Malin Bernardsson slog en 

djupledsboll 
mot Emma 
Asplund, där 
både Emma 
och försva-
rande back 
störde hem-

mamålvakten såpass att bollen 
på något sätt lyckades hamna 
i mål.

Efter 1-4 och 1-5 var match-
en vunnen. Sportlife/Kungälv 
orkade inte komma tillbaka. 

Ale är sålunda med i topp-
striden av division 2, endast en 
poäng efter serieledaren IBK 
Göteborg.

Det skall bli riktigt intres-
sant att följa detta nya och 
unga Ale IBF, speciellt efter 
allt negativt som präglat kom-
munens daminnebandy den 
sista tiden.

Ale IBF:s damer vann toppderby

NÖDINGE. P.79.Napoli 
stod som slutsegrare i 
årets upplaga av Janne 
Heros Pokal.

Prisutdelare?
Ingen mindre än Blå-

vittlegendaren Tord 
Holmgren.
När Marcus Lager greppade 
mikrofonen och hälsade alla 
välkomna till Alehallen och 
Janne Heros Pokal var det för 
fjärde gången i ordningen. 
Turneringen utvecklas för 
varje år som går och att en 
enda person kan bära arrang-
emanget på sina axlar är impo-
nerande.

Pricken över i:et för Marcus 
Lager var i fjol när hans egna 
lag, Heros Pojkar, fick erövra 
segerpokalen. I år var dock 
P.79.Napoli fast beslutna om 
att återta tronen som mästare. 

Den ambitionen lyckades fullt 
ut. Efter 21 spelade matcher 
kunde Tobias Hellman, 
Mattias Hansson, Anders 
Isaksson och övriga vitskru-
dade spelare fira segern.

Glenn Hysén, Thomas 
Ravelli och Ralf Edström har 
tidigare agerat prisutdelare i 
Alehallen. Att det skulle bli en 
ex-ängel även i år visste ingen 
och än mindre att det var Gäl-
livaresonen Tord Holmgren 
som tilldelats hedersuppdra-
get.

I årets turnering deltog sju 
lag och knappt 80 spelare. Alla 
har de en sak gemensamt: De 
har någon gång under sin kar-
riär spelat fotboll i Nol IK.

Om Janne ”Hero” Olsson 
själv följde dramatiken? Jodå, 
han såg ut att stortrivas på läk-
taren.

JONAS ANDERSSON

P.79.Napoli segrade i 
Janne Heros Pokal

Mästare! P.79.Napoli stod som segrare i Janne Heros Pokal 2010.

Nu väntar tuffare motstånd för Hafstein Hafsteinsson och Ale HF:

”Vi är redo”

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Halva målskörden. Niklas Ericsson och Hafstein Hafsteins-
son gjorde tillsammans 17 av Ale HF:s 36 mål i segermat-
chen mot Majornas IK (36-28).

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Majornas IK 36-28 (17-13)

INNEBANDY
Division 2 damer
Sportlife/Kungälv – Ale IBF 1-6

Hol Hakelid 21 Alingsås
      0322-63 00 52

www.autohallenhusbilar.se
(

McLouis Nevis från 669.000:-

NYPREMIÄR
Fredag-Lördag-Söndag

Öppet 11-15

Vill du spela 
handboll?

- Älska handboll

www.klubben.se/alehf

Handbollskola Boll&Lek
Flick/pojk 01och 02

Onsdag: Älvängens Kulturhus 17.00 - 18.00
Lördag: Skepplanda Idrottshall 10.30 - 12.00

Mer info ring Tobias 0737-01 82 60

Pojkar -99 
Tisdag: Skepplanda Idrottshall 17.00 - 18.30
Fredag: Älvängens Kulturhus 17.00 - 18.00

Mer info ring Mikael 0736-82 70 24

Pojkar -00 
Måndag: Älvängens Kulturhus 17.00 - 18.15
Onsdag: Älvängens Kulturhus 16.00 - 17.00

Mer info ring Mats 0733-41 18 03

L-G Hermansson 
tar över AIF
Meriterade Lars-Gunnar Hermans-
son, 50, tar över ansvaret för Ahla-
fors IF i division tre nästa säsong. 
Efter tre år i IK Kongahälla, fyra i 
division fyra 2010, var flera klubbar 
på jakt efter L-G.
– Ahlafors IF visste vad de ville ha 
och har en spännande målsättning 
att fortsätta vara Ales bästa fot-
bollsklubb. Vi talade samma språk, 
säger Lars-Gunnar Hermansson.
Han tillträder 1 januari. En längre 
intervju publiceras nästa vecka.


