
2012  |   vecka 2  |   nummer 1  |   alekuriren 21SPORT

Måndag 19:00 Core Nödingeskolan

Tisdag 19.00* Stavgång Furulund
 20.00 Medel Ledet

Onsdag 19.00 Styrkabas Nödingeskolan

Tordag 19.00 Bas med hopp Älvängens Kulturhus
 19.30 Skivstång Nödingeskolan

Söndag 16.00 Hoppis&Skuttis Sporthallen Nödinge
 19.00 Medel Älvängens Kulturhus

* Fr. o. m. 13 Mars

Terminsstart
Måndag 16 januari 2012

GRATIS
prova på hela första veckan

I vår erbjuder vi

Hoppis&Skuttis
För barn 2-6 år i följe med förälder

Bas Styrka
Jympa med mer utrymme för  

styrketräning

Core 
Funktionell träning med fokus på  

bålstabilitet

Skivstång
Effektiv och utmannade styrketräning

Medel
Jympa med en del hopp och högre tempo

Stavgång
Träna ute med stavar

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!
Äldre • Unga 

Program 16/1 - 29/4

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Telefon: 0702-902 757

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom/barn

750 kr/400 kr
/200 kr 

Stavgång
300 kr

Medlemskap 
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare 
(ingen målvakt) varav 2 pojkar och 2 flickor på planen  samtidigt. 
Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:   800:-  alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till 
klassen, ex skolresa

Preliminära 
speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 07.00-22.30

Söndag 07.00-19.00

till skolcupen2012@aleibf.se senast 3/2. Information och övriga 

SKOLCUP
Innebandy

ÄLVÄNGEN. Tre raka bakslag med 
minsta möjliga marginal.

Ale HF har en svit de gärna hade 
varit utan.

Två jämna matcher mot Särökome-
terna slutade båda gångerna med 
uddamålsförlust.

På elva försök har det bara blivit tre segrar för 
Ale HF:s herrar. Det gör att söndagens kom-
mande möte med Banér är av yttersta vikt. För 
att undvika bottenstriden behöver Ale en seger 
– och om inte annat så revansch för den bittra 
uddamålsförlusten före jul.

– Nu handlar det om överlevnad, så några 
problem med laddningen bör det inte vara, 
säger lagledare Frank Wahlqvist och tillägger:

– Vi förlorade första mötet med dem, trots 
att vi hade ledningen under större delen av 
matchen. Det måste vara vår tur nu.

Mötet med Särökometerna blev ännu en i 
raden av sura förluster. Ale hade chansen att 
greja en pinne i matchens absolut sista sekun-
der, men tog inte vara på den möjligheten.

I efterhand kan det ändå konstateras att Ale 
faktiskt svarade för en imponerande insats med 
tanke på skadeläget. På frånvarolistan står nu 
Marcus Hylander och Mikael Forsberg. 
Dessutom saknades Rikard Bäckström och 
Joakim Samuelsson av andra skäl.

– Det blir lite ont om alternativ när så många 
är borta samtidigt, men vi är trots allt bara ett 
mål ifrån en poäng. All heder till alla spelare 
som kämpade tappert, säger Frank Wahlqvist.

Ale kunde glädja sig åt att Kim Sandberg 
var tillbaka i spel. Han och målvakten Torbjörn 
Mattsson fick kvällens överbetyg.

Förlust med uddamålet 
– En otäck vana för Ale HF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kim Sandberg är tillbaka i Ale HF efter en 
tids skada. Vänsternian imponerade i sin co-
meback, men sin vana trogen föll hemmala-
get med uddamålet.  Arkivbild: Allan Karlsson

SKARPE NORD
IFK KUNGÄLV-SANDVIKEN AIK

Måndag 16 jan kl 20.00

IFK KUNGÄLV-BOLLNÄS
Tisdag 24 jan kl 19.00

ELITSERIEBANDY!EEEEEEEEEELLLLLLIITSERIEBANDY!


