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I samarbete med Alebacken Sk & Ale Fritid 

Kom till Alebacken 3 FEBRUARI 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
 •  Se www.alebacken.nu för information om var du kan 

hyra skid & snowboardutrustning.

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

GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!

FREDAG 3 FEBRUARI KL 18-21

Alebacken Sk och 
Friluftsfrämjandet 

erbjuder GRATIS 
skidskola!
(min.ålder 7 år)

Inomhusturneringen ÄIK Cup avgjordes förra helgen med 
triumfer för två av kommunens fotbollsföreningar. Den 
yngsta klassen, P10, vanns av Ahlafors IF (bilden) och i 
P12 segrade värdklubben Älvängens IK. I pojkar 11 gick 
guldet till Stenungsunds IF och F-10/11 togs hem av Ro-
melanda.              Text: Jonas Andersson

Aleframgångar i ÄIK Cup

BORÅS. I helgen avgjordes 
Inomhus-DM i friidrott för 
Västergötland. Tingbergs 
AIS hade flera framgångar i 
de olika klasserna. I seniorer 
blev det guld för Krister 
Wernerliv i kula med en 
stöt på 11.42 m. Ceci-
lia Heine i höjd 1.35m. 
Robin Johansson i klassen 
P19 400m på 58.74.

Emma Kuutti, 14 år, 
slog nytt kommun rekord i 
stavhopp för kvinnor då hon 
tog hem ett silver på 2.25 m 
i klassen F15. På 1000 m fick 
Emma dra hela loppet och 
med ett bra avslutningsvarv 
blev det en silverplats med 

tiden 3.25.95 i klassen F15.
Peter Johansson sprang 

hem ett silver i seniorklassen 
på 400 m med tiden 56.08. 
Det blev även ett guld på 
800 m, då han fick dra själv 
hela loppet i klassen M40 
och tiden blev 2.09.28.

Marcus Hermansson 
vann kula i klassen M35 på 
8.38 m. Anna Kuutti, 13 år, 
tog nytt personrekord och 
slutade trea i tresteg med 
7.85 m. Josefin Nyqvist 
sprang hem ett brons i seni-
orklassen på 1500 m med 
nya personrekordet 5.54.93. 
En lyckad helg för Ting-
bergs AIS!  

Tio medaljer till TAIS vid DM i Borås

www.laget.se/aleibf

Div 1 södra damer: 

Onsdag 8/2 kl 20.00
Ale IBF - Fröjereds IF
Plats: Ale Gymnasium

 Div 2 herrar: 
Lördag 11/2 kl 12.15

Ale IBF - FBC Lerum�
Plats: Ale Gymnasium

Matchvärd:
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NÖDINGE. Första 
poängen sedan novem-
ber.

Ale IBF:s damer var 
dessutom ytterst nära 
full pott.

Olofströms IBK kvit-
terade sent och tog 
sedan bonuspoängen i 
förlängningen.

Ale IBF:s damer spelar nu för 
sin heder i division ett södra. 
Laget hade bara tagit poäng i 
två matcher innan lördagens 
uppgörel-
se med Olof-
ströms IBK. 
Årets facit 
speglar dock 
inte Ales insats 
under säsongen. I flertalet 
matcher har det varit både 
tätt och en strid på kniven. 
Orutinen har fällt avgöran-
det många gånger, inte ener-
gin och viljan att vinna.

Hemma mot Olofström 
var det Ale som höll i taktpin-

nen, åtminstone i målproto-
kollet. På plan var det möjli-
gen en liten favör för gästerna 
som också tog ledningen med 
1-0 efter knappt två minuter. 
Repliken från hemmalaget 
lät inte vänta särskilt länge. 
Emma Asplund gjorde sitt 
första av två mål för dagen. 
Det andra kom direkt i andra 
perioden och betydde 2-2. 
Sedan slog matchens lirare 
till två gånger om. Leoresa 
Haklay stötte in 3-2 och sköt 
distinkt 4-2 i en kontring.

– Vi visar att vi kan erbju-
da motstånd 
och även om 
poängskör-
den hittills är 
ganska mager 
gör vi inte 

bort oss. Alla får slita när de 
möter oss, sa aletränaren, 
Ralph Gustafsson.

Gästerna fick snabbt kon-
takt igen och reducerade två 
gånger om. Inte heller Malin 
Bernhardssons 5-4-mål 

All heder åt Ale IBF
– Men bonuspoängen stal Olofström

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kramkalas. Ales damer höll i taktpinnen under större delen 
av matchen, men förlorade bonuspoängen i förlängningen.

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ale IBF – Olofströms IBK 5-6

fick bli matchvinnande. När 
blott fem minuter återstod 
av kampen kvitterade Olof-
ström och drabbningen fick 
avgöras i förlängningen. Ale 
IBF satsade allt på ett kort och 
var ytterst nära ett segermål, 
då motståndarna utnyttjade 
en snabb och effektiv omställ-
ning. Bonuspoängen åkte ut 
från gymnasiet, men hedern 
stannade kvar.

– Vi ska avsluta snyggt. Nu 
väntar snart matcher mot lite 
beskedligare motstånd och då 
hoppas jag att vi kan renovera 
vårt självförtroende. Det vore 

kul om vi kunde få sätta punkt 
på serien med några fullpo-
ängare, menade Ralph Gus-
tafsson.

Trots att Ale IBF ligger 
ohjälpligt sist i tabellen går 
ingen motståndare säker i 
division ett. Återigen visade 
det unga laget att de inte bara 
kan störa, utan med en liten 
gnutta tur hade hemmalaget 
också tagit samtliga poäng i 
lördags.

NÖDINGE. Ale HF tog 
säsongens fjärde seger 
och därmed ett stort 
steg närmare ett nytt 
kontrakt.

Det var dock under 
stor dramatik som 
poängen säkrades.

Hemmamålvakten 
Torbjörn Mattsson blev 
stor matchhjälte med 
ett par avgörande frilä-
gesräddningar.

Ale HF såg ut att springa 
mot en tämligen säker seger 
i mötet med IK Baltichov, 
men en betryggande tre-
målsledning försvann hastigt 
och mindre lustigt i match-
ens slutskede.

Torbjörn Mattsson som 
vaktade Ales kasse fick dra 
nytta av allt sitt kunnan-
de och alla sina erfarenhe-
ter för att poängen skulle 
stanna på hemmaplan. Två 
dubbelräddningar gav Ale 

en ny chans att sätta press. 
Till sist orkade inte gäster-
na komma igen.

Totalt sett var det Ales lin-
jespel som övertygade, både 
Andreas Johansson och 
Anton Thunberg impo-
nerade i båda riktningarna. 
Hemmalagets vassa kantspe-
lare var också på gott målhu-
mör. En tredjedel av målen 
signerades Joakim Samu-
elsson och Peter Welin.

Ale möter närmast ta-
belljumbon Kärra HK, en 
match som också bör vinnas 
för att de jagande lagen ska 
distanseras. En bra avslut-
ning på serien utesluter inte 
att laget kan avancera till en 
mittenplacering.

Viktig skalp för Ale HF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Femmålsskytt Joakim Samuelsson.Femmålsskytt Joakim Samuelsson.
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