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NÖDINGE. I tisdags 
var det åter hemma-
match för Ale IBF.

Denna gång var det 
topplaget Lerum som 
gästade Ale gymna-
sium.

Matchen slutade 
oavgjort, 4-4.
Lerum var med och kva-
lade till division 1 förra året 
och är tippade att tillhöra 
toppen i år också. Hittills 
har man motsvarat förvänt-
ningarna.

Matchen startade i ett 
högt tempo och det höll i 
sig hela matchen. Ale tog 
ledningen efter ett möns-
teranfall. Innan det blåstes 
för periodpaus blev det 
ett mål i vardera buren, så 
ställningen var 2-1 till Ale 
efter första perioden. 

I mellanperioden så star-
tade Lerum bättre än Ale 
och kvitteringen lät inte 
vänta på sig. Efter halva 
perioden så jämnade spelet 
ut sig och efter 13.09 så 

utnyttjade Ale en försvars-
miss och återtog ledningen, 
3-2.

I slutet av perioden 
så hade Ale spelet, men 
med en spelare mindre på 
planen lyckades gästerna 
kvittera.

I tredje perioden bytte 
lagen chanser med var-
andra, men målvakterna 
spelade riktigt bra och höll 
nere siffrorna. Efter halva 
perioden kunde emellertid 
Lerum ta ledningen för 
första gången i matchen. 
Två minuter senare var 
det kvitterat. Detta resul-
tat stod sig matchen ut. 
Även sudden death förblev 
mållös. 

Det märktes tydligt att 
det var två topplag som 
möttes i Ale gymnasium. 
Tempot var högt och det 
smällde friskt i närkam-
perna. 

Nu ligger Ale på andra 
plats i tabellen, en poäng 
efter ledande IBK Göte-
borg.

Ales damer är med i toppstriden
– Oavgjort mot Lerum

Nu på söndag avgörs Alecu-
pen i Alehallen. Från klock-
an åtta på morgonen och fram 
till halv sex kommer det att 
spelas inomhusfotboll med 

Alealliansen som arrangör.
Juniorer och damseniorer 

inleder cupspelandet. Junio-
rerna spelar en enkelserie om 
fem lag där tabellettan står 
som totalsegrare. Älvängens 
IK är titelförsvarare.

Sex damlag är fördelade i 
två grupper enligt följande: 
Grupp 1: Ahlafors IF, Ahla-
fors BK och Älvängens IK. 
Grupp 2: Alvhems IK, Skepp-
landa BTK och Nol IK. I 
damklassen spelar respektive 
gruppetta en direkt avgöran-
de final. Här har Skepplan-
da BTK ett guld att försvara.

I herrklassen har de senas-
te årens dominanter, Ahla-
fors IF, lottats i en femlags-
grupp. Frågan är vilket lag av 
Bohus, Alvhem, Nol och FC 
Ale som gör AIF sällskap till 
semifinal?

I grupp 2 ska fyra lag 
kämpa om två semifinalplat-
ser. Skepplanda, Surte, Nö-
dinge och Älvängen är lagen 
det handlar om.

JONAS ANDERSSON 

Alecupen i inomhusfotboll är lottad

ALECUPEN
INOMHUSFOTBOLL :  Juniorer,  Damer  & Herrar

Alehallen, Nödinge
Söndag 19 december

kl 08.00-17.30

Entré 20:-   |   Arr: Alealliansen �������	


NÖDINGE. Alecupen i inomhusfotboll är lottad.
I fjol höll favoriterna för trycket.
Ahlafors IF:s herrar är årets på förhand givna 

vinnare.
Älvängen 
Kulturhus 

15 december 
kl: 20.30
Div 3 A Herr 
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Ytterby Kungälvs konståka-
re imponerade i Ale Arena i fre-
dagskväll.

Mästerlig uppvisningMästerlig uppvisning
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BOHUS. Vilken mäster-
lig uppvisning!

Inte så konstigt 
heller.

Det var några av värl-
dens främsta teamå-
kare som gästade Ale 
Arena i fredagskväll.

Team Surprise från Land-
vetter är det svenska mästar-
laget i teamåkning. Under 
2000-talet har det blivit inte 
mindre än fem VM-guld, 
som sämst har det blivit ett 
brons. Det var med andra 
ord en mästerlig uppvisning 
av ett skridskoäkta mästarlag 
som den knappt 300 stora 

publiken fick ta del av i Ale 
Arena. Förutom Team Sur-
prise magnifika uppträdan-
de kryddades tillställningen 
med Kristoffer Berntsson, 
28, har fram till för något år 
sedan dominerat herrarnas 
konståkning i Sverige. Han 
var den förste svensk som ut-
förde en trippelaxel.

Som en extra bonus denna 
fredagkväll fanns Ytterby 
Kungälvs konståkare på plats 
och detta är långt ifrån några 
amatörer.

Deltagarna uttryckte en 
stor glädje över att få åka 
i den stora arenan på en is 
som beskrivs som norra Eu-

ropas bästa... Det är klart att 
det passar ett gäng teamåkare 
i absoluta världsklassen. Det 
här var förhoppningsvis bara 
startskottet på något som 
gärna får återkomma.

Ale-Surtes A-lag hade 
också tänkt uppträda, men 
fick lämna återbud på grund 
av närliggande match. Ett 
klokt beslut, det är inte rik-
tigt samma skridskodans.

Team Surprise, ett av världens allra bästa lag i teamåkning. 
Landvetters stolthet bjöd på en mästerlig uppvisning.

Kristoffer Berntsson do-
minerade svensk konst-
åkning på herrsidan i 
många år och visar än 
idag hög klass.

När det gäller konst-
åkning ska det börjas i 
tid. Här ett antal ung-

domar som visade 
enorm talang.


