
juniorerna till gamla profiler 
som Magnus Wislander 
och Stig Santa… 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Varmt välkomna!

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

Nybörjargrupp för barn 
startar 7/1 onsdagar 
19.15. Finns fåtal  
platser för nybörjare 
även på lördagar.
 
Vi har platser för vuxna 
och ungdomar.
Prova 1 lektion gratis 
och rid 3 lektioner för 
400:- Erbjudandet gäller 
tom 31 jan.
 
Nybörjargrupp för 
vuxna startas upp 2015 
onsdagar 21.00
 
Julklappstips!
Ge bort ridlektioner, 
se vårt erbjudande.
 
Kadriljuppvisning 
24/12  kl 9.00.

För mer info:
www.ajrk.se eller
besök oss på facebook

DUBBELMÖTE 
LÖR 20 DEC BOHUSHALLEN

HERR KL 12.30

SURTE IS IBK
VS ALE IBF
DAM KL 14.45

SURTE IS IBK
VS KÄRRA IBK

MISSA  
INTE!

ENTRÉ
20 KR

NUMMER 47         VECKA 51| 33SPORT

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

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.

Tävlande klasser åk 4-9
1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
2:a pris: 800:- 

Preliminära speltider
Fredag 15.00-22.00
Lördag 07.00-22.30
Söndag 07.00-19.00

  

ALE EL 
SKOLCUP
Innebandy

FÖR 

18:E ÅRET 

I RAD!

SPONSORER:

MEDARRANGÖR:

SURTE

Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa
Kämpande klasser åk 1-3, alla deltagare får medalj.

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 9 par. Medel 
var 72 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Eiron AnderssonMarcus Sandberg    99
2. Tomas Ståhl/Kent Johansson            88
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               83
4. Elsa Persson/Rikard Johansson        73
5. Åke Wänström/Conny Törnberg        72

BRIDGE

- ÄLSKA HANDBOLLL

www.laget.se/alehf

ONSDAG 17 DECEMBER KL 19.30 ALE KULTURRUM (fd. Ale Gymnasium)

Herr div 4 västra ALE HF - OLDRIK

Matchsponsor Älvängen
EL FIXARNA I ALE

ANGERED. Toppen mot 
botten.

Serieledande Ale HF 
visade klassen borta 
mot tabelljumbon Was-
sarna.

– Siffrorna talar sitt 
eget språk, säger träna-
re Janne Franzén.

En snabbanalys vittnar om 
att Ale HF helt enkelt var 
dubbelt så bra som sin mot-
ståndare. Anförda av den 
unga generationens niome-
tare, Simon Liljeblad och 
Jonatan Franzén, som till-
sammans gjorde 16 mål, och 
den outtröttlige ålderman-
nen Per Johannesson, 7 
bollar i nät, gick Ale inte att 
stoppa. Redan i halvlek var 
ledningen ointaglig (20-6).

– Vi var lite för bra för 
dem, men det är lurigt när 
vi bara har två spelare på 
bänken. Man vet aldrig vad 
som kan hända i en match. 
Vi gjorde lite som vi ville och 
i andra halvlek var Urban 
Tallheden säkerheten själv 
framåt. Han gjorde hela sju 
mål efter paus, säger Janne 
Franzén.

Wassarnas unga lag or-
kade inte stå emot Ale HF:s 
fysik och högre tempo. 
Dessutom var målvakten 
Hampus Eskilsson mer el-
ler mindre omutlig i första 
halvlek och släppte bara sex 

bollar. I andra halvlek byttes 
han ut…

– Ja, men inte för att han 
var dålig! Målvakterna sköter 
sig själva. Vill de byta gör de 
det. Jag lägger mig inte i, sä-
ger Franzén som fick se Da-
vid Nielsen ta plats mellan 
stolparna.

Ale HF:s herrar toppar 
handbollsfyran och siktet är 
inställt på avancemang. En 
målsättning tränare Franzén 
gillar.

– Det är klart att vi ska 
sikta på att ta oss upp. Det är 
ett skönt gäng med ambitiö-
sa killar och bara vi fortsätter 
vara ödmjuka samt ambitiösa 
så kommer vi att lösa detta. 
Får jag önska något är det att 
vårt uppställda spel blir lite 
bättre, skyttet kan utvecklas. 
Än så länge har vi levt myck-
et på våra kontringar. 

På onsdag ställs Ale mot 
OLDRIK. Mästarklubbens 
slocknade stjärnlag kan kom-
ma med allt från de vassaste 

Simon Liljeblad imponerade och utsågs till bästa spelare i Ale 
HF i bortamatchen mot Wassarna som Ale vann med 38-19.
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Ale HF dubbelt så bra!

Division 3 Göteborg västra
Wassarna – Ale HF (6-20) 19-38

HANDBOLL


