
NÖDINGE. Ale IBF åkte 
på sin fjärde förlust för 
året hemma mot Lin-
dome.

Laget saknar för till-
fället energi.

Kanske kan fot-
bollsspelaren, Tobias 
Embäck, tillföra det när 
han blir redo för spel 
med klubba.

Ale innebandy går kräftgång i 
division tre. Från slutet räknat 
är laget fyra och har på åtta 
matcher bara skrapat ihop tio 
poäng. En klar missräkning 
för alla inblandade.

I lördags mötte laget se-
rietvåan Lin-
dome och 
som vanligt 
den här sä-
songen blev 
det förlust på 
hemmaplan. 
Ale har inte vunnit i gymna-
siet sedan seriepremiären mot 
IBK Göteborg.

– Det verkar som vi har pro-
blem på stora rinkar och får 
dessutom någon form av pre-
stationsångest hemma, säger 
spelande tränaren Tobias 
Hellman.

Mot Lindome var det in-
dividuella misstag som fällde 
avgörande. 
Defensiven 
såg darrig 
ut med un-
dantag för 
m å l v a k -
ten Andre-
as Klein. 
Strax före 
pausvi lan 
i första perioden sjabblade 
hemmalaget i egen zon och 
även om 0-1 var rättvist var 
det en onödig bjudning.

Ale tar sig samman i andra 
perioden och kommer ut som 
helt nytt lag. Det satsas sten-
hårt i varje duell, framför 
allt från aggressive anfalla-
ren Daniel Dahlman. Efter 
drygt sju minuter ger det ut-
delning och det är just Dahl-
man som är sist på bollen efter 
ett stiligt uppspel av Tobias 
Hellman.

Säg den glädje som varar. 
90 sekunder senare dalar en 
boll retfullt enkelt in i mål 

bakom Andreas Klein som 
först såg ut att ha räddat den. 
1-2 var samma sak som prop-
pen ur för gästerna. 1-3 och 1-
4 kom som brev på posten.

Tredje perioden hann 
knappt starta innan Tobias 
Hellman fick bra träff från 
backposition. Daniel Dahl-
man höll sig framme och 
styrde in reduceringen till 2-
4.

Skapade tryck
Ale var nu rejält på gång och 
skapade ett hårt tryck mot 
Lindome. Enda försvararen 
med plusbetyg i Ale, Jonas 
Carlsson, fick en härlig träff 

på bollen 
från vän-
sterytterpo-
sition. Skot-
tet betydde 
3-4 på tavlan 
och nu levde 

matchen – i 15 sekunder.
Gästerna rullade upp hem-

maförsvaret som stod på vid 
gavel och 3-5 var en rejäl mot-
gång. Hemmalaget kom av sig 
och Lindome kunde efter tolv 
minuter även rulla in 3-6 som 
efter nytt sjabbel slutade vid 
3-8.

–Vi dräller med bollen och 
får inget tempo i passnings-

s p e l e t , 
kommente-
rar Tobias 
Hellman.

S e d a n 
n å g r a 
v e c k o r 
är Tobias 
E m b ä c k , 
som precis 

avslutat en fotbollssäsong 
med Ahlafors IF i division två, 
tillbaka i träning. Embäcks 
energi är efterlängtad.

–Självklart hoppas vi att 
Tobbe kör på nu och snart 
är redo för spel. Han tillför 
energi och rätt inställning i 
laget, menar Hellman.

Den haltande inledning-
en på säsongen har också en 
förklaring i de många spe-
larförlusterna. Etablerade 
namn som Daniel Blom-
qvist, Magnus Engström, 
Jonas Andersson och Kalle 
Sundelid saknas i år i upp-
ställningen. Likaså är Martin 

"Gorgi" Johansson och 
Martin Eriksson skadade. 
Den sistnämnde har troligt-
vis drabbats av en korsbands-
skada.

– I så fall är det färdigt för 
den här säsongen. Det vore 
inte kul, men knät är väldigt 
svullet så det är inte mycket 
att hoppas på, säger Martin 
Eriksson till lokaltidningen.

Ale har en del att funde-
ra på till nästa hemmamatch 
som spelas nu på torsdag mot 
Backadalen. Dessemellan 
ska Vision Angered besegras 
borta (lördag 17/11), men då 
gäller det att börja täppa till 
bakåt.
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Ale IBF har svårt att täppa till

Janne Auvinen, lagkapten i Ale IBF, försökte ta sitt ansvar i 
defensiven, men duktige målvakten Andreas Klein tvingades 
ändå släppa åtta bollar förbi sig mot Lindome.

– Bara tre segrar av åtta möjliga

>>Vi dräller med bollen 
och får inget tempo i 
passningsspelet. <<

Tobias Hellman

INNEBANDYKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Div 3 Göteborg herrar
Ale IBF – Lindome 3-8 (0-1, 1-3, 
2-4)
Mål Ale: Daniel Dahlman 2, Jonas 
Carlsson. Matchens kurrar: Jonas 
Carlsson 3, Andreas Klein 2, Daniel 
Dahlman 1.

Marstrand  8 +18 19
Lidome  8 +25 16
Myggenäs  8 +10 16
Frölunda  8 +13 15
Billingfors  8 +5 15
Guldringen  8 +4 13
Floda  8 +2 13
Vision Angered 8 -6 11
Ale  8 -2 10
IBK Göteborg  8 -9 4
Backadalen  8 -34 4
Öckerö  8 -26 1

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.
Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

INNEBANDY
Div 3 Göteborg
Ale – Lindome 3-8


