
BOHUS. Nya fram-
gångar för Bohussko-
lans innebandytjejer 
med lagkaptenen Ellinor 
Ebsworth i spetsen. 

För andra året i rad 
lyckades de vinna Skol-
DM i innebandy. 
I onsdags gick slutspelet för 
Skol-DM i innebandy av sta-
peln i Lisebergshallen, (Pixbo 

Wallenstams hemmaarena). 
Bohusskolans tjejer lyckades 
återigen med bedriften att ta 
sig dit för att försvara titeln 
som regerande mästarinnor. 
Tjejerna inledde turnering-
en med att lätt ta sig igenom 
den första grundspelsgrup-
pen: seger mot Åbyskolan och 
Sannaskolan med 5-0 respek-
tive 3-0. 

Finalspelet spelades i två se-

mifinalgrupper där det bjöds 
på starkt motstånd redan i 
första matchen. För Bohus-
skolans del svarade Eklan-
daskolan för detta, med spe-
lare från just Pixbo Wallen-
stam. Matchen slutade 0-0, 
med ett litet spelövertag för 
Bohustjejerna trots en utvis-
ning med två minuter kvar av 
matchen. 

Den andra gruppspelsmat-
chen gick mot Landvettersko-
lan och förutsättningarna för 
avancemang var att det räckte 
med oavgjort för det skulle 
bli spel om medaljer. Tjejer-
na ville emellertid undvika att 
ett nervpirrande slumpartat 
straffavgörande skulle avgöra 
vilket av lagen som skulle gå 
till final och ordnade därför 
ett ledningsmål halvvägs in 
i matchen. Detta visade sig 
hålla sig matchen ut och tje-
jerna var klara för final och 
motståndare här blev Djupe-
dalsskolan. 

Bohusskolans tjejer lyck-
ades ta en tidig ledning i fi-

nalmatchen genom ett snyggt 
anfall där hela femman var 
inblandad och där Emmelie 
Södergren svarade för det 
snygga avslutet. Tyvärr kunde 
Djupedalsskolan kvittera lite 
senare genom ett slumpskott, 
som smet förbi en skymd Bo-
husmålvakt. Resultatet stod 
sig matchtiden ut och finalen 
fick avgöras på sudden death-
straffar. 

Djupedalsskolan var först 
ut och Bohusskolans utmärkta 
målvakt, Vanessa Österberg, 
gjorde en strålande räddning 
och därefter steg den tidiga-
re målskytten Emmelie Sö-
dergren fram för nästa straff. 
Lyckades hon sätta denna 
kunde hon avgöra hela fina-
len! Med en distinkt välpla-
cerad slagen straff satte hon 
bollen i nät och vild glädje 
utbröt. Tjejerna hade nått 
målet och försvarat guldet! 

Att återväxten är god på 
skolan bevisas av att tre av tje-
jerna är sjuor och deltog för 
första året. De visade att de 

ALE. Alecupen i inom-
husfotboll byter både 
speldag och spelplats.

För första gången 
någonsin kommer tur-
neringen att avgöras i 
Alehallen, Nödinge.

Arrangemanget, som 
brukar gå av stapeln 
sista söndagen före jul, 
äger i år rum lördagen 
den 29 december.

När Ale Alliansen skulle boka 
Ale gymnasium för den årliga 
Alecupen visade det sig att 
hallen redan var upptagen.

– Då fick vi titta på andra lös-
ningar. Vi enades om att flytta 
arrangemanget till Alehallen i 
mellandagarna, säger Jan-Åke 
Larsson i Alvhems IK.

Lottningen för Alecupen 
ägde rum på Alekurirens re-
daktion i måndags eftermiddag 
under överinseende av lokal-
tidningens medarbetare Johan 
Andréasson och Viktor Olavi 
Marin. Nio herrlag fanns att 
fördela på två grupper. De två 
bästa lagen från respektive 

grupp tar sig vidare till semi-
final. FC Ale gör debut i dessa 
sammanhang och lottades i 
samma grupp som fjolårsvin-
narna Ahlafors IF. I grupp 1 har 
de också sällskap av Älvängens 
IK, Nol IK och Surte IS.

I grupp 2 hamnade såle-
des Skepplanda BTK, Nö-
dinge SK, Bohus IF och Alv-
hems IK.

Det gulsvarta division 2-

laget Ahlafors IF är skyhöga 
favoriter och bör få en ganska 
bekväm resa till ännu en seger 
i Alecupen.

På damsidan finns fyra lag 
anmälda. Ahlafors IF, Nol IK, 
Älvängens IK och Skepplanda 
BTK spelar en enkelserie där 
gruppsegraren står som slut-
segrare. Här är SBTK givna 
favoriter.

På juniorsidan är uppläg-

get detsamma med en enkel-
serie om fyra lag. Ahlafors 
IF, FC Ale, Skepplanda BTK 
och Älvängens IK gör upp om 
den åtråvärda titeln. Även här 
håller lokaltidningen SBTK 
som knapp favorit.

I samband med att Alecu-
pen avgörs passar Alekuriren 
på att prisa årets bästa fotbolls-
spelare.

JONAS ANDERSSON
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SVERIGES STÖRSTA BILVÅRDSKEDJA
DITEC lackkonserveringssystem 
är ett komplett långtidsverkande 
lackskyddssystem för nya eller 
nyare bilar. DITEC är väl beprövat 
sedan -70 talet och är testat av 
Statens Provningsanstalt. DITEC 
utföres endast av utbildade 
yrkesmän. Alla produkterna är av 
högsta klass - helt silikonfria.

En DITEC-behandling innebär för kunden:

• Ett bättre andrahandsvärde på bilen.
• Att slippa polera och vaxa bilen.
• Ett minskat behov av att tvätta bilen.
• Att smuts har svårare för att få fäste på bilen.
• En ökad glans och lyster i lacken.

 Pris från 3500:-

– skyddar bilens lack i åratal!
Grönnäs • 0303-33 60 87/0303-33 61 20

Vi fi xar det mesta med din bil
Försäkringsskador, 

plåt & lack
Service & mek-arbete 

samt recond

- Älska handboll- Älska handboll
Älvängens Kulturhus 16/12

11.40 - F 95 

Ale HF - Baltichov
12.30 - P 96 

Ale HF - Aranäs
13.20 - P 93 

Ale HF - Torslanda
14.10 - Herrjunior

Ale HF - Sävehof
15.25 - Dam Division 5 

Ale HF - Baff Ladies

Grattis
Ale HF P-93 

till avancemanget 

i SM och lycka till 

i steg 3

Ale Gymnasium

9/12 13.30 - Herr Division 3

Ale HK - Wasaiterna
16/12 12.40 - Herr Division 5 

Ale HF - HK Kelt
Sponsorer

Murbiten • ICA Supermarket

Ale Betongborrning • Alekuriren

M2 • Nordisk Rörmärkning

Regerande mästarinnorna höll för trycket
– Bohusskolan tog guld i Skol-DM

Bohusskolans innebandytjejer försvarade sitt guld i Skol-DM.

Alecupen byter speldag och spelplats

Skol-DM i basket spelades i Lundbystrand onsdagen den 21:
e november. Årskurs 6 från Madenskolan i Älvängen hävda-
de sig riktigt bra. Flickorna vann guld och pojkarna tog brons. 
Grattis!

På bilden ses, längts bak fr v: Martina Adeteg, Emelie Jo-
hansson, Linda Hummerhielm, Emma Qvarford, Amilia 
Werner, Elina Kuusinen, Sara Jiveus

Främre raden fr v: Evelina Persson, Matilda Sahlback/Nilsson, 
Tanja Kourmandias, Isabelle Johansson, Darya Anwari, Mika-
ela Ögren, Emma Tjärnlund, Michelle Alfredsson.

Guld och brons 
till Madenskolan

Sport

BANDY
Ale-Surte – Frillesås 2-8 (2-2)
Mål Ale-Surte: Johan Grahn 2. Mat-
chens kurrar: Johan Grahn 3, David 
Eriksson 2, Gert Svensson 1.

Ale HK tog tredje raka segern
GÖTEBORG. Ale HK tog 
sin tredje raka seger 
genom att besegra Rya 
HF.

Mötet med jumbon 
blev dock tuffare än 
väntat.

–Vi hade problem 
med inställningen, det 
blir så när motståndet 
inte känns tillräckligt, 
säger assisterande trä-
naren, Frank Wahlqvist.

Tre raka segrar, men snart 
väntar hårdare motstånd. 
Wasaiterna hemma nu på 
söndag (9/2) följs av ÖHK 
borta.

– Kan vi ta ett par poäng 
där så ska vi vara väldigt nöjda. 

Wasaiterna kan komma till 
spel med i princip hur bra lag 
som helst, säger Wahlqvist.

Inställningen lär knappast 
bli något pro-
blem framö-
ver, men mot 
jumbon Rya 
var det svårt 
att motive-
ra Alekillarna. Göteborgar-
na kom till spel med spelare 
från 15 år och uppåt.

– Vi spelade inte bra, men 
vi var heller aldrig hotade. 
Fyra mål i halvlek blev sex 
innan matchen var slut. 
Ett beställningsjobb, säger 
Wahlqvist.

Två niomålsskyttar note-
rades. De båda vänsternior-

na Mattias Wahlqvist och 
Marcus Persson svarade för 
18 av lagets 32 mål.

– Även kantspelaren Ni-
colas Myrén 
gör en väl-
digt bra 
insats, be-
römde Frank 
Wahlqvist.

Ale HK är nu sexa i tabel-
len.
Mål Ale: Mattias Wahlqvist 9, Marcus 
Persson 9, Nicolas Myrén 4, Fred-
rik Berggren 3, Daniel Jannesson 3, 
Anton Thunberg 2, Fredrik Johansson 
1, Michael Forsberg 1. Matchens kurrar: 
Mattias Wahlqvist 2, Nicolas Myrén 1.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, lörd 1/12
Rya HF – Ale HK 26-32 (12-16)

redan nu klarar av hetluften 
i detta så framgångsrika lag. 
Efter segern blev det ytterli-
gare en favorit i repris, seger-
middag på Jensens Böfhus! 
Redan vid middagen prata-
des det om nästa tävling, som 

är att försvara ytterligare ett 
guld, nämligen det i tjejhock-
ey. 

Per Öiseth, 
idrottslärare på Bohusskolan
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