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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 SK:s P10-lag visade framfötterna när Ö-bollen 
avgjordes förra helgen. NSK representerades av två lag 
varav det ena lyckades nå hela vägen fram och ta guld. 
Andralaget tog sig vidare till kvartsfinal där det tog stopp. 

Nödinge SK P10 vann Ö-bollen

Det blev en lyckad helg för 
Tingbergs AIS i Norrköping 
och Göteborg . I Norrköping 
vann Emma Kuutti, 14 år, 
1000 m på ett mycket över-
tygande sätt. Ett nytt klubb-
rekord med tiden 3.13.45, 
vilket placerar Emma som 
nummer sex i Sverige av alla 
14-åringar. Det är även den 
snabbaste tiden i Lilla Edets 
kommun av alla kvinnor nå-
gonsin. I stav blev det silver 
för Emma med 2.11 m.

Daniel Adolfsson, 10 
år, fick med sig tre medaljer 
efter många bra prestationer. 
Guld i kula med 6.81 m och 
silver i längd 3.43 m och på 
60 m 10.26 efter ett mycket 
bra finallopp. Josefin Ny-
qvist vann 3000 m på nya 
personrekordet 12.13.07. 

Erika Sandström, 13 
år, gjorde sin första tävling, 
vilket slutade med en riktigt 

bra stöt i kula och en tredje-
plats med resultatet 9.38 m. 
Två som kom precis utan-
för pallen var Monia Kris-
tiansson, 10 år, som stötte 
kula och blev fyra med 5.75 
m. Tiden blev 10.46. David 
Adolfsson, 8 år, ställde upp 
i 9-årsklassen och blev fyra i 
längd med sina 2.96 m. 

Det var även tävling i Gö-
teborg. Krister Werneliv 
blev tvåa i seniorklassen med 
en kul stöt på 11.62 m. I 
viktkastning (15.88 kg) blev 
det nytt klubbrekord med 
9.62. Carl Hermansson, 
9 år, slutade trea i finalen 
på 60 m i klassen P10 med 
tiden 10.22. Sara Kuutti, 
16 år, tog klubbrekord i vikt 
(9.08 kg) Anna Kuutti, 13 
år, hoppade nytt personbästa 
i tresteg med 7.91 m.

❐❐❐

NÖDINGE. OK Alehof har 
kört sin snökanonanläggning 
under den gångna veckan och 
lagt snö på en sträcka av 900 
meter. Efter ett par dygn av 
kontinuerligt arbete var snön 
klar och på lördag morgon 
kunde alla hugade skidåkare 
åka till Dammekärr och njuta 
av perfekta spår för klassisk 
åkning.

Kanonsnöslingan har i 
år fått en något annorlun-
da sträckning för att bättre 
stå emot sol och sydvästliga 
vindar i samband med blid-
väder. Men kvar är naturligt-
vis kända delar som Görans 

Backe, Extraslingan och Via-
dukten. Skidåkarna har varit 
positiva till den nya sträck-
ningen och den gör att Dam-
mekärr kommer att vara snö-
säkert fram till Vasaloppet. 
Det stora träningsmålet för 
många av alla de skidåkare 
som kommer till Dammekärr.

Årets kanonsnösäsong star-
tade ovanligt sent. Det beror 
naturligtvis på den milda vin-
tern, men även på att Alehof 
använder en speciell teknik 
som gör att man kan lägga 
snön i en smal sträng direkt 
på spåret. Nackdelen med 
metoden är att den kräver 

6 till 7 minusgrader för att 
fungera, men den är mycket 
energieffektiv och kräver 
inga stora och dyra maskiner 
för att bearbeta snön. Meto-
den är därmed snäll både mot 
miljön och klubbens ekono-
mi.

Alehof har idéer på att vi-
dareutveckla metoden ytterli-
gare till kommande säsonger, 
för att kunna göra snö redan 
vid 4 minusgrader. Medan 
Alehofs ”snögubbar” funde-
rar på detta, kan alla skidåkare 
njuta av härliga spår i Dam-
mekärr.

❐❐❐
Spårat och klart i Damme-
kärr.

Riktigt kanonspår i Dammekärr

Lyckad helg för TAIS

Skarpe Nord
Söndag 12 feb kl 13.15 

IFK KUNGÄLV 
vs

BROBERG/SÖDERHAMN IF

ELITSERIEBANDY!

- Älska handboll

HANDBOLLSSKOLAN!

Låt era barn bekanta sig med bollar. 
Lördagar 09.00-10.30 i Skepplandahallen i Ale Hf regi. 
Alla barn mellan 2½ år till 6 år är hjärtligt välkomna. 

Med vänlig hälsning, Peter & Pernilla Dahlqvist, 
tel: 0702-652141, 0705-411015

Boll-lekis

Älvängens kulturhus
Torsdagar 17.00-18.30

För pojkar och flickor 
fördda -02, -03, -04,
Mer info ring Sofia 
tel: 0768-50 25 01

KÄRRA. Ale HF var 
inte med när domaren 
blåste igång.

Ett tidigt underläge 
gick inte att reparera.

– Vi förlorar matchen 
bakåt och framför allt 
är det före paus som 
vi inte är med, konsta-
terar lagledare Frank 
Wahlqvist.

Årets säsong är en besvikel-
se. Det är inte tal om annat 
när Ale HF tittar i tabellen. 
Av årets fjorton matcher har 
bara fyra givit seger. Resten 
är sura förluster. Den tionde 
i ordningen kom borta mot 
bottenlaget Kärra HK i sön-
dags kväll.

– Ändå är det flera av 
våra killar som är riktigt 
bra. Fredrik 
Johansson 
är bra både 
framåt och 
bakåt. Kul att 
han är på gång 
igen. Niklas Svensson bytte 
vi in som spelfördelare i 
mitten på första halvlek och 
han styr upp spelet på ett bra 

sätt. Andreas Johansson och 
Kim Sandberg är också rik-
tigt bra, men av någon anled-

ning orkar vi 
inte leverera 
i 60 minuter, 
säger Frank 
Wahlqvist.

Ett skäl till 
det kan vara den uteblivna 
försäsongsträningen.

– Jag tror stenhårt på det 
här laget och truppen vi har 

kommer med rätt träning att 
prestera betydligt bättre än 
i år. Vi kommer att resa oss 
ur det här om killarna bara 
fortsätter och är beredda att 
satsa på lite konditionsträ-
ning, menar han.

Mot Kärra HK räckte Ale 
HF inte till. Laget fick jaga 
från början och kom aldrig 
ikapp. Förlusten stannade vid 
fyra bollar.

– Nu har vi ett speluppe-

håll till onsdag 22 februari, då 
vi möter Hisingen/Torslanda 
borta. Dags för en revansch. 
Sedan har vi Rya hemma, en 
match som vi definitivt har 
kapacitet att vinna, men det 
gäller att förbättra effektivite-
ten och inte bränna så mycket 
klara lägen som vi gjorde nu, 
säger Frank Wahlqvist, opti-
mistisk trots allt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Kärra körde över Ale HF

Andreas Johansson var bäst i Ale HF som trots sin utmärkte linjeråtta inte lyckades bese-
gra Kärra HK borta.

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Kärra HK – Ale HF 36-32
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