
BOHUS. Ale IBF tog 
ledningen efter 15 sek-
under, men sen var det 
roliga slut.

Det blev årets första 
förlust när Herrestads 
AIF avgick med segern, 
utan att ha satts på 
prov.

Hemmalaget var 
alltför uddlöst framåt 
och förvirrat bakåt för 
att kunna hot Uddeval-
lalaget.

Ale Kulturrum är normalt 
Ale IBF:s hemmaarena, men 
söndagskvällens drabbning-
en med Herrestads spelades 
i Bohushallen. Det är förvis-
so nära, men långt ifrån de 
fördelar som en hemmaplan 
normalt sett för med sig.

Alelaget var obesegrat efter 
fyra omgångar och hade av 
vännerna i Surte IS IBK fått 
en gyllene chans att kliva upp 
i delad serieledning. Surtes 
överraskande seger mot Bur-
ås fungerade emellertid inte 
som varken tändvätska eller 
inspiration. Det var ett udd-
löst Ale IBF som tog emot i 
Bohushallen.

Ett undantag
Det fanns dock ett undantag. 
Fyramålsskytten Fredrik 
Herlogsson gav Ale IBF en 
fl ygande start när han sköt 
1-0 direkt i matchinledning-
en. Jublet kom snabbt av sig. 
Gästerna tog över och hade 
3-1 med sig i paus. 

Sen hjälpte det inte att 
samme Herlogsson reduce-
rade bara 25 sekunder in på 
andra perioden. Herrestad 
hade bestämt sig för att inte 
släppa in Ale i matchen. Vid 

2-5 tog hemmalaget en ti-
meout och tre minuter se-
nare gjorde Herlogsson 3-5. 
Kontakt? Nej, 3-6 kom som 
ett brev på posten. Ale fi ck 
inte kontakt.

I tredje perioden fanns en 
chans, då den första minuten 
spelades i numerärt överläge. 
Tobias Martinsson träffade 
ribban, men närmare en re-
ducering kom inte Ale.

Herlogsson gjorde även 
ett fjärde mål, men det var 
det enda som fanns att gläd-
jas åt. För övrigt var anfalls-
spelet helt utan spets. Bakåt 
såg det tveksamt och minst 
sagt förvirrat ut. 

Ale IBF har mycket att 
fundera på om laget ska fort-
sätta erövra trepoängare. 
Mindre fokus på domaren är 
också en rekommendation.

Ingen i Ale IBF har gått 
att nå för en kommentar.
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Uddlöst Ale IBF torskade
– Årets första förlust kom oväntat

Ensam. Fredrik Herlogsson är stekhet i slottet och svarade för fyra mål när Ale IBF tyvärr förlo-
rade mot Herrestads AIF i Bohushallen. Förlusten var lagets första sedan nedflyttningen i division 
tre.

Division 3 Göteborg
Ale IBF – Herrestads AIF 5-8

INNEBANDY

EL FIXARNA I ALE

- ÄLSKA HANDBOLL

SPELA HANDBOLL I ALE

Boll & lek kl 9 - 12 i Skepplandahallen
Lördagar kl 9-10.30 
”Lilla handbollskolan”, 
handbollsträning för barn 
födda -07, -08, -09. 
Gratis medlemskap.

P99, MATTIAS 0709-74 78 78
P01, PER-OLOF 0703-25 87 34

P04+03, VIKTOR 0733-32 01 15
F02+03, NIKLAS 0709-40 28 02

www.laget.se/alehf

För mer info ring Pernilla 0705-41 10 15

Lördagar kl 10.30 -12 ”Bollträning” 
anpassad för de små barnen, avslutas 
med hinderbana. Barn födda -10, -11, 
-12 är välkomna i sällskap av vuxen. 
Gratis medlemskap.

Kom de gånger ni har möjlighet

www.aleibf.se

DAMER DIV. 3 
ALE KULTURRUM

11 NOVEMBER KL 20.00
ALE IBF – SKÅR IBK

eibf.se

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3 
ALE KULTURRUM

13 NOVEMBER KL 20.00
ALE IBF – IBK WALKENSBORG 99

Matchvärd:

SURTE BK
VS GRIPEN BK

ALLSVENSK 
BANDY

ALE ARENA 
ONSDAG 12/11 
KL 19.00

Kant- och kontringsspecialisten Joakim Samuelsson kastade in fyra bollar i mål när Ale HF bese-
grade Chalmers HK på måndagskvällen.

En snygg fyrling av Ale HF
GÖTEBORG. Ale HF 
satte punkt för en snygg 
fyrling när Chalmers HK 
besegrades på mån-
dagskvällen.

Fjärde raka segern 
skickar upp laget i serie-
ledning.

Planen är att behålla 
den.

Ale HF:s herrar tvingades 
i år att starta om i division 
fyra. Så långt ner i seriesyste-
met har Alehandbollen ald-
rig någonsin varit. Styrelsens 
målsättning och uppdrag 

till årsfärske tränaren Janne 
Franzén var därför tydligt. 
Klubbet ska upp åtminsto-
ne en division. Den tydliga 
målbilden har uppenbart in-
spirerat och Ale har gått från 
klarhet till klarhet.

Chalmers HK var nästa 
lag till rakning och götebor-
garna var aldrig nära att hota 
Ale. Återigen visade ett solit 
försvarsspel med målvakten 
Hampus Eskilsson i hög-
form vägen till segern.

Vassa kanter
Framåt var kant- och 
kontringsspelet med Joa-
kim Samuelsson och Per 
Johannesson en framgångs-
faktor. På samma sätt svara-

de Simon Liljeblad på nytt 
för en förstklassig insats.

Nu väntar ett två veckor 
långt speluppehåll innan se-
rietrean HK Kelt gästar Ale 
Kulturrum. Helgen därpå 
väntar 415 Östra Göteborg 
på bortaplan med ingen 
mindre än de senaste årens 
målkung i Ale HF, Mattias 
Johansson. Inspiration och 
tändvätska lär inte saknas för 
Ale HF:s handbollspojkar 
den närmsta tiden...

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Div 4 Göteborg västra
Chalmers HK – Ale HF 20-29 (10-13)

HANDBOLL


