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FOTBOLL I ALE

Söndag 27 april kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Ulricehamn

Fredag 25 april kl 18.30
Gläntevi

Alvhem – Främmestad

Lördag 26 april kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Kode 

Fredag 25 april kl 18.30
Nolängen

Nol – Nödinge

Söndag 27 april kl 17.00
Nolängen

Nol/Nödinge dam - 
Näset

Sport

I den tredje cupen på blott 
fyra veckor gick Ale IBF:
s tjejer 94/95 hela vägen till 
slutseger i Mölndals Ung-
domscup.

Gruppspelet inleddes 
redan på fredagskvällen med 
match mot svårspelade Åsa IF 
och senare på kvällen Lindo-
me IBK. När resultatet i båda 
dessa matcherna slutade oav-
gjort 3-3 var Ale inte säkra på 
avancemang, men lördags-
matcherna skulle visa sig bli 
enklare och efter klara 8-1 mot 
Täby IS och 4-0 mot Frölun-
da IBK kunde man rikta in sig 
på söndagens slutspel.

Söndagen blev lång och 
rolig. Tidig morgonmatch 
och kvartsfinal mot Häljarps 
SK som genererar lite pro-
blem. 1-1 en bra bit in i mat-
chen, men som sedan resulte-
rar i en ganska säker 3-1-vinst. 
Semifinalen mot IBK Göte-
borg skulle visa sig bli enkla-
re, lätt seger 4-0.

Finalspel i ett välfyllt ”Ak-
tiviteten” och motståndet 
skulle visa sig bli gruppkolle-
gorna Lindome IBK. Ett lag 

som Ale känner till väldigt väl 
då man även möts i seriespel 
tre gånger, matcher som slutat 
2-2, 3-3 och 0-1. Av den an-
ledningen var det inte svårt att 
räkna ut att detta skulle bli en 
stentuff drabbning.

Aletjejerna var supertag-
gade och drog upp ett högt 
tempo från början och visade 
verkligen att man ville vinna. 

Ale radar upp målchans 
efter målchans och vinner 
skottstatistiken i första peri-
oden med förkrossande 15-2, 

men bolluslingen vill inte in. 
Lindome är inte på något sätt 
ofarliga, de gånger de sticker 
upp i kontringar eller får press 
mot Ales mål.

Andra perioden blir i stort 
en kopia på första, med den 
stora skillnaden att Ale IBF ett 
par minuter in på perioden, i 
en snabb spelvändning, lyckas 
få hål på Lindomes försvar. 1-
0 av Josefin Carlborg, assis-
terad av Hanna Berglund, 
kändes fruktansvärt rättvist i 
detta läget. 

Resterande tid på matchen 
blir en riktig nervpärs, där Ale 
står för ett kraftigt skott- och 
spelövertag. 16-3 i skottstatis-
tik i andra perioden, men där 
Lindome ändå lyckas sätta viss 
press i slutet, 

Ales defensiv är emeller-
tid helt felfri och man håller 
undan resten av matchen. 
Första segern mot Lindome 
i år kunde inte komma läg-
ligare.

Ale IBF:s F-94/95 vanns F-94/95 vann 
säsongsavslutningensavslutningen
– Tog guld 
i Mölndals 
Ungdomscup

Ale IBF:s F-94/95 kunde inte önskat sig en bättre avslutning på innebandysäsongen. Det blev 
vinst i Mölndals Ungdomscup som avgjordes förra helgen.
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VÄRDE

3.475:-

FOTBOLL
Division 5A Göteborg
Göteborg SIF – Älvängens IK 2-2
Mål ÄIK: Ranko Stanic 2.
Matchens kurrar: Jimmy Thörnqvist 
3, Patrik Gentoft 2, Johan Karlsson 1.
Kommentar: Efter pausunderläge 
kom ÄIK starkt i den andra och 
hade ledningen med 2-1, men tyvärr 
utjämnade hemmalaget strax före 
slutet.
- Det hade suttit skönt med en 
fullpoängare i bortpremiären, för då 
var vi verkligen på gång, förklarade 
Håkan Tidstrand, en av tränarna 
i ÄIK.
- Samtliga spelare svarade för en 
stark insats på det för oss ovana 
plastunderlaget, blev Håkans slut-
kommentar.

Division 6D Göteborg
Hyppeln – Nödinge 3-4
Mål NSK: Martin Johansson 2, Amir 
Salihovic, Vladan Jovanovic.
Matchens kurrar: Amir Salihovic 3, 2 
Martin Johansson, Michel Alfaro 1.

Division 4A Göteborg, damer
Nol/Nödinge - Bergum 0-5
Kurrar: Linda Nilsson 3, Malin Mol-
lington 2, Tanja McLean 1.

Division 4B Göteborg
Hellsåker– Ahlafors 1-3 (1-1)
Mål AIF: Maria Rydgren 2, Caroline 
Alfredsson 1.
Matchens kurrar: Ann-Sofie Råneby 
Johannesson 3, Maria Rydgren 2, 
Emma Källberg 1.

Division 5 Göteborg
Ahlafors – Kärra-Klareberg 3-2 
(2-1)
Målgörare: Madde Lindberg, Anna 
Wadström, Ida Grev.
Matchens kurrar: Elin Wadström 3, 
Ida Grev 2, Nathalie Flodin 1.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 15 
april deltog 12 par. Medel var 110 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Ingrid Andersson/Ronny Anders-
son                                                        145
2. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson 141
3. Tage Jonsson/Torsten Johansson 137
4. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson 119
5. Ole J Jensen/Per-Sture Wanneblad 114
6. Rune Ögren/Stig Christenson             111


