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FLASHIGBYRÅ

Off ert på ny hemsida

Strategi & design 
8.706:-

Textbearbetning 
7.960:-

Sökmotoroptimering 7.960:-

Webbproduktion 
12.960:-

Projektledning 
3.980:-

Drift  & support 12 mån 4.788:-

Domän 12 mån 
390:-

Totalt: 46.744:-

Summan är ett genomsnitt av de off erter vi samlat in från olika webb- 

och IT-byråer. För endast 9.990 kr får du en komplett hemsida hos 

Alekuriren, något som kostar 46.744 kr hos genomsnittsbyrån.

Spara 36.754 kronor, beställ din hemsida av Alekuriren istället.

Off ert på ny hemsida
Strategi & design Ingår
Textbearbetning Ingår
Sökmotoroptimering Ingår
Webbproduktion 9.990:-
Projektledning Ingår
Webbhotell 12 mån Ingår
Domän 12 mån Ingår

Totalt: 9.990:-

Vi ser till att du får en attraktiv och professionellt utformad hemsida både layout- och textmässigt. Vanliga funktioner såsom bildspel, galleri och kontaktformulär ingår självklart i priset.
Vi bjuder dessutom på webbhotell- och domänkostnaderna första året.Däreft er endast 239:-/år.

Har du frågor eller vill veta mer?
Ring eller maila Adam: 0303-333 734 • adam@alekuriren.se

NÖDINGE. Ale HF hade 
snackat ihop sig efter 
tre raka förluster.

Det märktes.
Bottenlaget Wassar-

na slogs tillbaka med 
elva bollar.

Ale HF visade bra inställning 
och stor spelglädje i sön-
dags. Förutom att Wassarnas 
storskytt på vänsternio fick 
bomba lite hur som helst 
hade hemmalaget bra koll 
på gästerna. Målvakten Tor-
björn Mattsson fick tag på 
många bollar, särskilt i andra 
halvlek, vilket 
bäddade för ett 
effektivt kon-
tringsspel där 
både Joakim 
Samuelsson 
och Mathias Johansson 
firade stora triumfer.

– Idag gör ingen bort 
sig. Vi gör precis det som vi 
bestämt och har en positiv 
inställning hela matchen. Vi 
fokuserar på rätt saker, kon-
staterar Aletränaren, Kim 
Wahlgren, som bland annat 
gladde sig åt högersexan 
Daniel Rehn som ersatte 
Peter Wehlin.

Till skillnad mot de 
senaste matcherna höll Ale 
ett bättre tempo i uppspelsfa-
sen och anförda av mittnian 
Rikard Bäckström lyckades 
hemmalaget få hål på mot-

ståndarna från samtliga posi-
tioner.

– Det var en detalj som 
vi har pratat mycket om. Vi 
måste sluta lunka upp med 
bollen. Idag hade vi bra tryck 
i anfallet och Rikard Bäck-
ström gör en kanonmatch. 
Han gav energi åt spelet, 
menar Kim Wahlgren.

Ale skaffade sig en fem-
målsledning redan i halvlek. 
Hemmlaget fortsatte på den 
inslagna vägen och vann till 
sist matchen med hela elva 
bollar. Främste målskytt i 
Ale var Kim Sandberg och 

Joakim Samu-
elsson med sex 
mål vardera. 
Noterbart är 
att Torbjörn 
Mattsson sva-

rade för 20 räddningar, varav 
ett antal i rena frilägen. För-
svarsuppställningen med 
Marcus Hylander, Andreas 
Johansson, Kim Sandberg 
och Christoffer Ung var 
klanderfri och täckte dess-
utom skott på ett sätt vi inte 
tidigare sett i år.

På fredag väntar Kärra 
HF på bortaplan. En seger 
där och Ale har skaffat sig lite 
fastare mark att stå på under 
det tre veckor långa uppehål-
let som sedan väntar.

Seger för målglatt Ale HF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Daniel Rehn fi ck chansen på högersex, då ordinarie Peter Wehlin saknades. Daniel tog vara på tillfället och imponerade med 
fyra fullträffar.

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Wassarna 36-25 (16-11)
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