
2007  |   vecka 41  |   nummer 36 |   alekuriren  |  15  Sport

Årets DM i kustfiske för 
Norra Älvsborgsdistrik-
tet, för kvalifikation till 
nästa års SM, har avver-
kats. Arrangör var Sportfis-
karna Trollhättan-Väners-
borg med Conny Lundgren 
som tävlingsledare och täv-
lingsplatsen var Lysekil.

För deltagarna från Ale 
blev det stora framgångar. To-
talvinnare och guld i damve-
teranklassen blev det för ru-
tinerade Birgitta Björk, täv-
lande för Wicanders Sportfis-
keklubb. Fångsten vägde 5709 
gram. 

Segrare i damklassen blev 
Brittis Mooe, som tävlar för 
Fiskeklubben King Salmon 
Nordfish.

I herrseniorklassen blev 
det två medaljer till alefiska-
re genom Kent Jensen, FK 
King Salmon Nordfish, som 
tog guld och silvermedaljen 
som gick till Robert Anders-
son, Wicanders SFK.

Även i herrveteranklassen 
fick Ale två medaljer med guld 
till Ingemar Andersson, Wi-
canders SFK, och en brons-
peng till Bertil Carlson, FK 
King Salmon Nordfish.

Fler framgångar blev det 
genom David Jenås, seger 
i juniorklassen och tävlande 

för FK King Salmon Nord-
fish. Silvret gick till Wican-
ders Tommy Andersson.

Lagsegern erövrade Wi-
canders med King Salmon 
Nordfish på andraplats och 
arrangörsklubben på tredje.

Totalt fångades nio arter.

Guld och silver i SM
Årets SM i kustfiske arrange-
rades av Trosa AFK och skulle 
ha avgjorts på Smögen. Täv-
lingsdagen drabbades man av 
storm och tvingades därför 
att använda reservsträckan, 
som var förlagd på Bohus-
Malmön.

Även på SM blev det med-
aljer och framgångar för del-
tagarna från Ale. Icke ovän-
tat tog Birgitta Björk segern i 
damveteranklassen och David 
Jenås bärgade silverpengen i 
herrjuniorklassen.

Framskjutna placeringar 
fick Kent Jensen, som blev 
tionde man i herrseniorklas-
sen och Ingemar Anders-
son blev elva i herrveteran-
klassen.

Wicanders SFK belade en 
hedrande femteplats i lagtäv-
lingen för herrseniorer.

Bertil Carlson

Aleframgångar i kustfiske

HÄLSÖ. En bra början 
men ett sämre avslut 
blev det för ÄIK under 
höstsäsongen.

Uppgörelsen borta 
mot Hälsö kunde ha 
slutat på ett gynnsam-
mare sätt med ett ordi-
narie manskap. 

Nu blev det istället 
förlust med hela 5-1 
mot tabelljumbon.

I ÄIK saknades ett antal vikti-
ga spelare, bland annat Svante  
Larson, Jimmy Thörnqvist, 
Ali El-rafel och ytterligare ett 
par som ingår i startelvan.

– Men de killar som fanns 
på plats krigade så gott de 
kunde mot ett lag som försök-
te hänga kvar, sade Thomas 
Hedberg. 

Tyvärr fick Hälsö respass 
till sexan medan Björkö tog 
steget till fyran, så olika falla 
ödets lotter.

Inför nästa säsong är inget 
klart men en av de bästa under 
året, Jimmy Thörnqvist, är 
beredd att snöra på sig dojor-
na igen.

Även tränarteamet satsar 
på nya krafttag.

ALLAN LARSON

ÄIK föll tungt på Hälsö

BOHUS. På tisdagen så 
spelades DM i ultimate 
för högstadieskolorna i 
Göteborgsområdet. 

Från Ale kom det 
sex lag från tre skolor: 
Ahlafors Fria Skola, 
Bohusskolan och Him-
laskolan.

Från gruppspelet lyckades 
Bohusskolan bäst där båda 
lagen kvalificerade sig för 
slutspelet. Även Ahlafors 
Fria Skolas killar och Him-
laskolans tjejer lyckades med 
bedriften att överleva grupp-
spelet. I tjejklassen såg det ut 
att kunna bli en finaluppgö-
relse mellan de båda alelagen, 
men tyvärr så föll Bohussko-
lan i semifinalen mot Engel-
ska skolan.

Däremot stod Himlaskolan 
för trycket och slog Sannasko-
lan - klara för final. I finalen 
fanns det bara ett lag och efter 
mycket bra spel stod Himla-
skolan som segrare med siff-
rorna 7-2 i finalen. 

För killarna stod det klart 
att det skulle bli ett finallag 
från Ale, då Bohusskolan och 
Ahlafors Fria Skola möttes i 
den ena semifinalen. Bohus-
skolan började bäst och ryckte 
åt sig en betryggande ledning 
och såg ut att vara på väg mot 
en säker finalplats, men killar-
na i AFS ville annat och käm-
pade sig tillbaka in i matchen. 
Till slut skiljde bara ett mål 
och Bohusskolan var i final 
med minsta möjliga margi-
nal, 7-6. 

I finalen var det de två bästa 

lagen i turneringen som gjorde 
upp. Kålltorpskolan hade ett 
par killar som spelar ultimate 
och hade imponerat i tidiga-
re matcher. Båda lagen följdes 
åt i början av matchen, sedan 
gjorde Bohusskolan ett litet 
ryck och hade flera chanser att 
avgöra finalen. Mitt i all press 
lyckades Kålltorpskolan att 
kvittera ledningen och fina-
len fick avgöras med ett sista 
mål. Bohusskolan var nära att 
göra ett segermål, men tappa-
de tyvärr disken i målzonen, 
Istället kunde Kålltorpskolan 
avgöra matchen och silver till 
Bohuskillarna.

Bohustjejerna tog bronset 
i tjejklassen.
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Ales högstadieskolor lyckades riktigt bra när Skol-DM i ultimate avgjordes i tisdags. I tjej-
klassen vann Himlaskolan guld och Bohusskolan tog guld. Bland killarna tog sig Bohusskolan 
till final där man föll knappt mot Kålltorpskolan. 

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra, 
herr
Ale HK – Kärra 31-22 (18-10)
Mål Ale: Daniel Jannesson 7, Marcus 
Persson 6, Mattias Wahlqvist 5, 
Fredrik Berggren 5, Erik Johansson 
3, Anton Thunberg 2, Fredrik Lidarp, 
Richard Lidarp och Marcus Hylander 
1 vardera. Matchens kurrar: Christer 
Olsson 2, Daniel Jannesson 1.

Division 3 Göteborg, dam
Ale HK – Tostared 25-25
Mål Ale HK: Carolina Rosenqvist 6, 
Sara Andréasson 4, Sonja Dejancic 
4, Jessica Petterson 4, Johanna Sjö-
holm 3, Hannah Svensson 2, Ranja 
Rmayle 2. Matchens kurrar: Jessica 
Petterson 2, Ida Hessfeldt 1.

Medaljregn över Ales skolor 
på DM i ultimate

I helgen som gick avgjordes div 3 i dressyr för ridhäst på Ale Jennylunds Ridklubb. 

Det blev en rafflande avsluting för såväl deltagare som publik. Inför den sista omgången hade 
Ale Jennylunds lag 1 exakt lika många poäng som Lilla Edets Ridklubb. 

Till sist stod det klart att hemmalaget stod som slutsegrare. 

Ale Jennylunds Ridklubbs vinnarlag bestod av från vänster AnnaSofia Carlsson, Johanna 
Olsson, Carina Johansson och Lotta Wasserman. Helgen 3-4 november avgörs hoppning för 
både ponny och häst.

Ale-Jennylunds RK  
vann i dressyrvann i dressyr

Birgitta Björk, Skepplanda och David Jenås, Nödinge visar 
gärna upp sina SM-medaljer.                      Foto: Bertil Carlson 

NÖDINGE. Var står 
Surte IS innebandyda-
mer i år?

Frågan är allt mer 
befogad.

En darrig premiär 
som fick avbrytas vid 
ställningen 0-3 följdes 
upp med en klar hem-
maseger, men i helgen 
som gick blev det stor-
stryk mot nykomlingen 
Olofström.

Innebandyförbundet kom 
i veckan med sitt besked om 
att det inte blir något omspel 
mellan Surte IS och IBF Gö-
teborg. Matchen fick avbry-
tas i andra perioden, då Vall-
halla sporthall inte kunde er-
bjuda några sportsliga för-
utsättningar. Vid det skedet 
ledde hemmalaget redan 
med 3-0. Beslutet från för-
bundet blir nu att matchen 
ska återupptas där den slu-
tade, vilket gör det svårt för 
Surte IS att rädda poäng.

Nytt speldatum kommer 
inom kort. Matchen måste 
vara färdigspelad innan den 
7 november.

Förra lördagens bortamö-
te med nykomlingen, tillika 
serieledare, Olofström blev 
en förnedring – åtminstone 
under tjugo minuter. Hem-
malaget gjorde vad de ville 
och med maximalt flyt lyck-
ades de pricka nätmaskorna 
hela sju gånger.

– Under alla mina år som 
ledare i innebandy har jag 
aldrig upplevt något lik-
nande. De kunde göra vad 
som helst, ändå hamnade 
bollen till slut i mål, sa en 
smått chockad Surtetränare, 
Tommi Pasanen.

Det var fler som var för-
vånade.

– Ja, deras tränare kom 
faktiskt fram och bad nästan 
om ursäkt. Det var rena 
magin.

Trots att segersiffrorna är 
i utklassningsstil så var det 
match under övriga 40 mi-
nuter. Efter en jämn första 
period stod det 2-1 till Olof-
ström.

Stor segerorganisatör för 
nykomlingen var Louise 
Wickström som svarade 

för hela åtta poäng. Fyra mål 
och fyra assist.

– Hon är lätt seriens bästa 
spelare, så det är skönt att vi 
har klarat av henne nu. Vi 
tar revansch till vintern när 
de kommer till Ale gymna-
sium.

Surte har spelledigt i 
helgen, men möter nu på 
lördag Warberg hemma. 
Tabelljumbon kan förhopp-
ningsvis bli en mumsbit för 
ett revanschsuget Surtelag.

Mål SIS: Sandra Svensson 2, Maria 
Hagelqvist, Malin Eriksson. Matchens 
kurrar: Sandra Svensson 3, Malin 
Eriksson 2, Malin Pettersson 1.

Storstryk för SIS
– Och snart ska premiären spelas färdigt

Sandra Svensson, Surtes tuffa center var lagets främsta 
spelare i bortamatchen mot Olofström.  Arkivbild.
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