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FRÖJERED. Att förlora 
är aldrig roligt, att göra 
det med uddamålet är 
extra tungt.

Ale IBF:s damer kan 
skriva under på det.

I torsdags kvitterade 
laget ut andra raka 
uddamålsförlusten.

Längtan efter en seger har 
nog aldrig varit större. Ale 
IBF:s damer har utan att ha 
spelat dåligt ändå fått se sig 
besegrade i fem av sex match-
er. Debutåret i division ett är 
hittills en mycket tuff upp-
levelse. I bortamatchen mot 
Fröjereds IF höll lagen länge 
jämna steg, men efter full tid 
hade hemmalaget ändå gjort 
ett mål mer.

– Den 
här gången 
var vi ännu 
närmare än 
mot Olof-
ström. Vi 
kommer ikapp flera gånger 
och har bra chanser att koppla 
greppet. Tyvärr har vi fortfa-
rande inte marginalerna på 
vår sida, men det kommer, 
säger Aletränaren Ralph 
Gustafsson.

Omställningar
Fröjereds IF ägde boll och 
Ale satsade som vanligt på 
att ställa om snabbt.

– Det bygger på att tjejer-
na har tålamod och det är inte 
alltid så lätt. Det ställer också 
krav på oss att vara noggranna 
när vi väl får chansen, menar 

Ralph Gustafsson som trots 
förlusten bara hade gott att 
säga om sitt lag.

– Det fina är att vi inte har 
några stjärnor. Alla gör ett ka-
nonjobb och det kommer att 
löna sig på sikt. Nu tror jag 
att även tjejerna känner att 
vi verkligen är med och även 
om vi har förlorat två jämna 
matcher vet vi att det lika 
gärna kunde ha varit tvärtom. 
Det är viktigt att ta med sig.

Spelledigt
Nu är det spelledigt i nästan 
två veckor. Först lördag 12 
november kommer Hovsha-
ga AIF på besök till Ale gym-
nasium. En motståndare som 
ska passa Ale.

– Framför allt är det äntli-
gen dags för en 
hemmamatch. 
I vårt Colos-
seum är vi 
svårslagna. Vi 
tänker aldrig 
ge oss frivil-

ligt. Ska någon vinna där får 
de spela på topp, lovar Ralph 
Gustafsson som vet vad laget 
ska finslipa på.

– Vi kommer att fokusera 
på anfallsspelet där vi vill se 
fler och vassare direktskott.

Förhoppningsvis är siktet 
inställt när Hovshaga hälsar 
på.

K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

Lördag 26 November
Arrangör: ooo

Deltagare: 3:or, 4:or & 5:or
Prispengar vinnare 5:or - 2500:-
Prispengar vinnare 4:or - 1500:-
Prispengar vinnare 3:or - 1000:-

SISTA ANMÄLNINGSDAG FREDAG 18 NOVEMBER

Anmälan till
mats.wallin@advance.se

Tel: 0733-41 18 03

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Grinar illa. Cecilia Isberg och hennes Ale IBF har haft en tung inledning på debutåret i division ett. Trots bra spel på borta-
plan har laget straffats med två uddamålsförluster. 

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Fröjereds IF – Ale IBF 4-3 (1-2,1-0,2-1)

Surt värre för Ale IBF

- Älska handboll

ÄLVÄNGEN 
KULTURHUS

9 november 20.30
Herr div 3

ALE HF - KÄRRA HK

Matchsponsor:

För mer information 
se hemsidan:

www.klubben.se/alehf

ARKIVBILD

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Ny tung uddamålsförlust, 
men snart vänder det...

www.laget.se/nodingesk

VECKANS MATCH

Damer division 2
Onsdag 9 november kl 18.15

Nödinge SK - Torslanda HK

Välkomna!

MATCHSPONSOR

Boll o Lek och handbollsskolan
för barn födda -04

Båda grupperna tränar lördagar
i Nödinge sporthall

Boll o Lek 09.00 - 11.00
P/F -04 11.00 - 12.00


