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Behöver du hjälp med att komma i form inför sommarens aktiviteter på stranden?

Saknar du motivation? Behöver du bättre resultat? VI HJÄLPER DIG!

hö d hjäl d k i f i fö k i i å dhö d hjäl d k i f i föö k i i å d

Vill du gå ner i vikt?
Våra personliga tränare hjälper dig 

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26)
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Ring och boka 
en GRATIS konsultation med 

en av våra personliga tränare.

När ni träffas kan du i lugn 

och ro få svar på dina frågor om 

personlig träning och få reda på 

hur din PT kan hjälpa dig att nå 

ditt mål.

m.lifeclub.se

Erbjudandet gäller tom 10/3-11

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning 
min 12 mån basavtal ord pris 379:- Prisgaranti. Du sparar 960:- per år.

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal
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299:-
12 månader kontant 3250:- ordpris 4548:- 

Köp ditt träningskort hos oss idag

SPINNING TEMA VÅREN 2011 

Januari - Filmtema 
- Alla underbara favorit filmer
 
Februari - Tema kärlek 
- Alla bör komma ihåg 14 februari
 
Mars - Rocktema 
- Lite Rock n´Roll i väntan på våren
 
April - Tema Puls 
- Många utomhuslöpares startmånad
 
Maj - Salsa/Latino Tema 
- Heta rythmer för en het sommar
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Låt oss inspirera med det 
senaste inom träning
Missa inte startskottet på våran nya satsning på kondition & löpning
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NÖDINGE. Ny seger, ny 
dramatik.

Ale IBF:s damer har 
kopplat greppet om 
division två.

Tre matcher återstår 
och i sista omgången 
väntar jagande 
serietvåan FBC Lerum.

Division två Göteborg för 
damer har utvecklat sig till 
ett välregisserat skräck-
drama. Unga Ale IBF med 
en snittålder på under 17 år 
toppar tabellen, en poäng 
före Lerum. Lagen drabbar 
samman i Lerum i den sista 
omgången.

– Det hade varit en fräck 
avslutning, men det hade 
varit ännu skönare att säkra 
seriesegern innan. säger 
Jerry Fri, assisterande trä-
nare för Ale IBF.

I lördags väntade Lindås 
hemma i gymnasiet. Gäs-
terna drabbades tidigt av en 
utvisning och det överlä-
get utnyttjade hemmalaget. 
Sandra Augustsson satte 
1-0, assisterad av tvåmåls-
skytten Jennie Hedberg 
som hade en lyckad dag på 
jobbet. Dessvärre lyckades 
Lindås replikera omgående. 
15 sekunder efter lednings-
målet kvitterade gästerna, 
men nu var målfesten igång. 
Ales Leoresa Haklaj satte 
2-1, Lena Lönnroth 3-1 och 

Jennie Hedberg 4-1 – allt 
inom loppet av två minuter.

– Vi spelade riktigt bra 
under en period i första, 
men tappade sedan fokus 
fast egentligen var jag aldrig 
orolig. Det här var en match 
som vi hade bra kontroll på, 
säger Jerry Fri.

Lyckad time-out
Utvecklingen tvingade 
Lindås att ta time-out. Det 
blev en lyckad manöver. 
Gästerna kom in som ett nytt 
lag och gjorde tre snabba 
mål. Det var 
åter kvitterat, 
men innan 
perioden var 
över sköt 
My Hjelm 
5-4. Samma 
person blev sedan andra 
periodens enda målskytt. Ale 
spelade stabilt och i början 
av tredje akten satte Jennie 
Hedberg 7-4. Ett snabbt 
avspel gav gästerna nytt hopp 
när 7-5 plötsligt seglade in i 
maskorna. Hemmapubliken 
kunde dock andas ut när 
Emmelie Södergren för-
valtade Malin Bernhards-
sons passning och gjorde 
8-5. Lindås gav inte upp och 
reducerade två gånger, men 
var aldrig riktigt nära att nå 
en poäng.

– I efterhand kan vi kon-
statera att vi var lite för snälla 
mot deras spjutspets, Caisa 

Carning. Det är lite onö-
digt att vi låter henne stå i 
boxen och göra fem mål. Vi 
visste innan att det var henne 
vi skulle ta hand om, menar 
Jerry Fri.

Närmast väntar Grund-
sund på bortaplan, sedan 
Pixbo Wallenstam hemma 
och till sist FBC Lerum i 
det som kan bli en helt avgö-
rande seriefinal om vilket lag 
som kliver upp i division ett.

– Grundsund på bortaplan 
är en match vi har full res-
pekt för. De har bland annat 

b e s e g r a t 
FBC Lerum 
hemma och 
det kommer 
återigen att 
krävas en 
enorm insats 

från vår sida för att ta med 
oss poängen hem, avslutar 
Jerry Fri.

Hur damernas division två 
kommer att sluta går inte ens 
att spekulera i. Jo, det gör 
det. Ale IBF är en lagmaskin 
med en stor mängd spelare 
som gör poäng. FBC Lerum 
är motsatsen. De har seriens 
bästa och näst bästa målskytt 
i laget. Med andra ord vet 
Ales tjejer vad som krävs i 
seriefinalen. Vem Lerum ska 
försöka markera i Ale blir 
svårare – alla är precis lika 
bra!

Ale IBF:s damer behåller greppet
– Allt lutar mot en avgörande seriefinal
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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My Hjelm var en av hemmalagets främsta aktörer och svarade för två viktiga mål..My Hjelm var en av hemmalagets främsta aktörer och svarade för två viktiga mål..
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ÖNNERED. Ale HF 
gjorde processen kort 
med ÖHK 2002.

Ett piggt och kon-
tringsvilligt lag sprang 
ifrån allt motstånd.

Ales snabba kantspe-
lare gjorde mer än hälf-
ten av målen.

Det blev aldrig någon match 
mellan ÖHK 2002 och Ale 
HF, inte på 
riktigt i alla 
fall. Hafstein 
Hafsteins-
son som inte 
hade någon 
större lycka förra veckan var 
tillsammans med kantspels-
kollegan Joakim Samuels-
son rejält på hugget från 
första stund. Hafstein sva-
rade för sju mål och Joakim 
för hela tio fullträffar. Mikael 

Forsberg som också tjänst-
gjorde en stund på kanten 
gjorde fyra. 21 av 36 mål från 
Ales raketer.

–Tobbe (Mattsson) var 
magnifik i målet och kanter-
na stack direkt. Det såg riktigt 
bra ut, säger lagledare Frank 
Wahlqvist och hyllade flera 
spelare.

– Vi gav Niclas Svensson 
chansen som mittnia och 

den tog han. 
Joakim Sam-
uelsson var 
vass framåt, 
Christof-
fer Eng-

ström, Anton Thunberg 
och Markus Hylander var 
tappra bakåt. Andreas Jo-
hansson var duktig på linjen 
och hängde in tre baljor.

Det var aldrig något snack. 
Ale hade redan i halvlek fyra 

mål att gå på och efter paus 
gick det ännu lättare. Seger 
med tolv mål.

– En stabil insats av hela 
laget. När vi visar den här in-
ställningen är vi riktigt bra. 
Nu har vi ÖHK Göteborg 
hemma på söndag, sedan 
Rya borta och avslutningsvis 
möter vi Jugo Swed hemma. 
Vinner vi de här matcherna 
kan vi sluta femma och det ska 
killarna vara stolta över. Årets 
division tre är den bästa nå-
gonsin, så vitt jag vet. Fjärås, 
Nord och Rosendal är rik-
tigt bra lag som vi inte har 
varit långt efter, menar Frank 
Wahlqvist.

Piggt Ale HF vann stort

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
ÖHK 2002 – Ale HF 24-36 (10-14)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Lindås 8-7


