
Efter bortaseger mot Major-
nas IK, poäng mot Baltichov, 
tog Ale HF 
äntligen en 
efterlängtad 
hemmaskalp. 
Det blev BK 
Banér som 
fick kapitulera, men de gav 

inte upp frivilligt.
– Egentligen var det aldrig 

något snack. Problemet var 
att vi fick en taskig inled-
ning på matchen. Efter paus 
tryckte vi på och hade bra 
utdelning framåt. Hade vi 
fått hål på dem redan i första 
halvek hade matchen varit 
avgjord tidigare, sa spelande 
tränaren Fredrik Berggren 
och gladdes åt att laget utfört 
ett gott ”hantverk”.

Det hade 
han dessutom 
all anled-
ning att göra. 
Trots en 
motig inled-

ning på matchen fortsatte 

Ale att trumma på och till sist 
kom målen. Fredrik Berg-
gren visade själv vägen med 
två mål, men då hade det 
nästan gått tio minuter. Efter 
det sköt Michael Strigelius in 
sig. Innan paus hade Banér-
målvakten tvingats hämta 
ut 13 bollar, varav Strigelius 
kastat in sju av dem. Totalt 
gjorde Ales storskytt, som 
fortfarande är junior, tolv 
spelmål.

– Grymt imponerande. 
Jag tror bara han brände fyra 
skott på hela matchen. Det är 
en fantastiskt bra utdelning, 
berömde kollegan på höger-
nio, femmålsskytten Niklas 
Ericsson.

Segern i Älvängens kul-
turhus var Ale HF:s första 
sedan oktober.

Bortsett den inledande 
ineffektiviteten spelade 
hemmalaget riktigt stabilt. 
Målvakten David Edvards-
son svarade på nytt för en 
stark insats mellan stolparna. 
Framåt handlade det mesta 
om att sätta Michael Strige-
lius i läge och även Joakim 
Samuelsson på vänsterkan-
ten hade en bra dag. Gäs-
terna försökte punkta både 
Strigelius och Fredrik Berg-
gren, men att lämna större 
ytor i försvaret var inte rätt 
medicin mot Ale HF.

Nu står ÖHK 2002 och 
ÖHK Göteborg på tur. Ruti-
nerat motstånd som alltid 
kräver sitt, men i normala fall 
ska Ale HF jogga ifrån dem. 
Serien avslutas med matcher 
mot Rya HF och Jugo Swed. 
Full pott i de återstående 
kamperna kan som bäst ge 
Ale en femteplats, vilket trots 
allt också måste anses vara ett 
gott hantverk…
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Michael Strigelius var närmast felfri i sitt skytte. Av 16 skott 
satt tolv innanför målramen. Banér lyckades inte få stopp på 
honom.

- Älska handboll
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www.klubben.se/alehf

Älvängen kulturhus
Dam div 4

kl 12.00   sön 13 feb
ALE HF - RYA HF

Vill du spela handboll?
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Flickor -99/00
Pojkar -00
Pojkar -99

Ring Sofi a 0768-50 25 01

Ring Fredrik 0705-33 71 65

Ring Mats 0733-41 18 03

Ring Mikael 0736-82 70 24

NÖDINGE. Topplaget 
Lerum tappade poäng 
samtidigt som Ale IBF 
tog full pott.

Det innebär serieled-
ning för det rekordunga 
damlaget.

– Vi har kul ihop och 
tror på det vi gör, det 
är hemligheten, säger 
Lisa Persson, Ale IBF:s 
magnifika burväktare.

Surte IS IBK tackade nej 
till fortsatt spel i division ett 
inför säsongen, nu kan Ale 
IBF tillbaka den åtråvärda 
positionen i Sveriges näst-

högsta division i daminne-
bandy. Laget toppar tabel-
len, en poäng före Lerum. 
Just Ale och Lerum drabbar 
samman i sista omgången.

– Det hade varit roligt med 
en helt avgörande match, 
men det är inget vi förväntar 
oss. Klubben tog steget upp i 
tvåan i år och vi är egentligen 
här för att lära. Jag är ju över-
lägset äldst i laget, säger Lisa 
Persson blott 26 år gammal.

Mot serietrean Sportlife 
Kungälv IBK såg hemmala-
get mer eller mindre fullärda 
ut. Ett rappt kontringsspel 
med vassa avslutare var hög-
effektivt. IAle IBF är skott-
villigt i anfallszon och 1-0 var 
just en skottretur efter att Ida 
Bergenhus provat lyckan.  
Malin Bernhardssson höll 
sig framme och gav hemma-
laget ett viktigt ledningsmål. 
Strax därefter kom även 2-0. 
Sophia Adolfsson frispelade 
läckert Hanna Berglund 
som inte 
gjorde något 
m i s s t a g . 
T v å m å l s -
l e d n i n g e n 
efter första 
p e r i o d e n 
var motiverad. Gästerna 
hade en del boll, men det 
var hemmalaget som visade 
klassen. Dessutom hade Ale 
matchens lirare i laget. Lisa 
Persson i buren var suverän 
matchen igenom och radade 
upp parader.

– Men det är inte lättare 
att stå i mål i division två. Jag 
tycker nog att spelet är mer 
förutsägbart i ettan, här kan 
vad som helst hända, säger 
matchhjälten som är tacksam 
för att klubben givit henne 
förtroendet.

Ale dödade matchen 
direkt i mittperioden. Lag-
kaptenen, Cecilia Isberg, 

satte 3-0 och Sophia Adolfs-
son 4-0, snyggt assisterad av 
Emmelie Södergren, efter 
nio minuter.

Tre minuter före dagens 
sista periodpaus fick nämnde 
Södergren också skriva in sig 
i målprotokollet genom att 
sätta 5-0.

Den sista perioden sak-
nade nerv och Sportlife 
Kungälv IBK fick föra spelet. 
Tyvärr, sett med målvakten 
Lisa Perssons ögon, fick de 
också spräcka nollan med ett 
slumpskott.

– Det var ett bra skott, 
men jag var skymd och såg 
inte riktigt. Typiskt, det hade 
varit kul att hålla nollan.

Vad ligger då bakom Ale 
IBF:s framgångsrika lag-
bygge?

– Vi har mycket spring 
i benen och peppar varan-
dra. Det känns som att alla 
tar ansvar. Inställningen till 
matcher är väldigt seriös. 

Det kan bära 
hur långt som 
helst, men vi 
pratar aldrig 
om att vinna 
serien. Vi får 
se hur det 

slutar, avslutar Lisa Persson.
Kombinationen av res-

pektlöshet, mycket talang 
och kvicka ben gör Ale IBF 
till en tuff utmanare till 
en plats i division ett nästa 
säsong. Kanske kan det locka 
Surtes forna skyttedrottning, 
Malin Eriksson, att vända 
tillbaka till hemkommunen. 
Hon var åtminstone på läkta-
ren i lördags….

Ale IBF:s damer 
imponerar stort
– Serieledning efter seger i toppmatchen 
mot Sportlife Kungälv

Målskyttar och en glad matchhjälte. Emmelie Södergren, Hanna Berglund, Malin Bernhards-
son, Cecilia Isberg, Sophia Adolfsson och liggande är målvakten Lisa Persson.
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Ale HF på rätt väg igen
– Michael Strigelius tolvmålsskytt mot Banér

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
Ale HF – Banér 33-28 (13-13)

ÄLVÄNGEN. Underläge 
0-4 efter nio minuter, 
då laddade Michael 
Strigelius bössan.

Med tolv mål sköt 
han sönder allt mot-
stånd.

Ale HF tog till sist en 
klar seger hemma mot 
Banér.

I samarbete med Alebacken Sk & Ale Fritid 

Kom till Alebacken 11/2 kl 18.00. 
Då får alla barn och ungdomar 
upp till 20 år åka gratis i backen.  

 • Gratis skidskola (min. ålder 7 år)
 • Cafeterian är öppen
 •  Skid- & snowboardutrustning fi nns att hyra 

hos Älvängens Cykel.

Vid osäkert väder kan arrangemanget ställas in. 
Se www.alebacken.nu eller www.vakna.ale.se 
för aktuell information.

GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!

FREDAG 11/2 KL 18-21

Alebacken Sk och 
Friluftsfrämjandet 

erbjuder GRATIS 
skidskola!
(min.ålder 7 år)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Sportlife KIBK 5-1 (2-0, 
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