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REMMENE. Inlands 
IF spelar i division 5 
nästa säsong.

Det står klart efter 
söndagseftermiddagens 
kvalförlust mot Ardala, 
som vann med 2-1.

– Besvikelsen är 
enorm, säger lagleda-
ren Jan-Olof Stenfeldt.

Jan-Olof Stenfeldt har upp-
levt många glädjestunder 
med Inlands IF under årens 
lopp. Efter söndagens för-
lust mot Ardala var emeller-
tid känslorna allt annat än po-
sitiva. Ardalas seger innebar 
ett lika tvärt som jobbigt slut 
på fotbollsåret 2008.

– Det känns naturligtvis 
oerhört bittert, men sådan är 
fotbollen. Ibland vill bollus-
lingen inte in, säger Stenfeldt 
till Alekuriren.

Matchen, som spelades på 
Friscopojkarnas hemmaplan 
Katebovallen i Remmene, 
gick inledningsvis i Inlands 
favör. Strömslaget hade ett 

rejält grepp om händelserna i 
den första halvleken. Micha-
el Mellqvist gjorde 1-0 efter 
en halvtimmes spel, men det 
var bud på mer.

– Vi hade flera riktigt bra 
chanser som borde givit ut-
delning, säger Stenfeldt.

En olycklig inledning på 
den andra halvleken skulle 
komma att spoliera Inlands 
möjligheter till fortsatt divi-
sion 4-spel. Matchuret visade 
51 minuter när Ardala kvit-
terade till 1-1. Fem minuter 
senare var ställningen 2-1.

– Därefter tog vi över kom-
mandot och låg på för en kvit-
tering. Det var sanslöst att vi 
inte fick utdelning, säger Jan-
Olof Stenfeldt.

I den andra kvalsemifina-
len vann Halvorstorp med 3-
2 över Elmer/Fåglum. Detta 
innebär att Ardala och Halv-
orstorp drabbar samman i en 
direkt avgörande match om 
vilket lag som får spela i di-
vision 4 nästa år.

JONAS ANDERSSON

– Jättebra! Det här har vi 
kämpat för hela säsongen 
och nu är vi där.

Du skadade dig i sönda-
gens 3-0-vinst mot Väsby 
hemma på Valhalla. Vad 
var det som hände?

– Troligtvis har det inre 
ledbandet i knät gått av. Det 
innebär rehabiliteringsträ-
ning i sex till åtta veckor. 
Skulle det hända var det lika 
bra att det skedde nu.

Hur firade ni avance-
manget?

– Vi åt middag på Hard 
Rock Café och sedan fort-
satte festen. Vi hade väldigt 
trevligt.

Vad är förklaringen till 

ÖIS framgång den här sä-
songen?

– Vi har ett jättebra lag 
och fungerar bra som grupp. 
Dessutom har vi några spe-
lare som sticker ut och som 
kan göra det där lilla extra. 
Jag tänker bland annat på 
Pavel Zavadil.

Och du har gjort en fan-
tastisk höst?

–Ja, det har gått bra. Jag 
kände att jag var på gång 
redan i våras, men då var 
det svårt att ta sig in laget. 
Det var först på sensom-
maren som jag fick chansen 
på allvar och sedan har det 
rullat på.

Blir det en förlängning 

i ÖIS?
– Ja, jag har skrivit kon-

trakt på två år till. Det ska 
bli kul att få spela allsvensk 
fotboll på den nya arenan. Vi 
har varit där på studiebesök 
och jag måste säga att den 
blir väldigt fin.

Samtidigt som ni säkra-
de er allsvenska plats för-
lorade din moderklubb 
Inland sin kvalmatch mot 
Ardala. Vad säger du om 
det?

– Det var naturligtvis inte 
roligt när jag fick det beske-
det. Det är synd och jag 
skänkte en tanke till bror-
san (Michael).

JONAS ANDERSSON

…Alexander Mellqvist, ursprungligen från Inlands IF, som i söndags var 
med om att spela upp ÖIS i landets högsta division.

Hur känns det att vara i allsvenskan?

Hallå där...

Inlands IF förlorade 
i kvalet
– Degraderingen är ett faktum

PRISER

All jympa vuxen
350 kr

Jympa
Barn-Junior (2-12)

100 kr

Ungdom (13-20 år)
  150 kr

Stavgång
75 kr

Jympa för 
funktionshindrade

100 kr

10-klippkort
400 kr

Medlemsskap
vuxen/ungdom/

junior
100 kr helår
Medlemsskap

barn 2-6 år
50 kr helår

Program 27/10-18/12 

Kraft - lust - glädje
träna med oss i vinter

äldre - unga - barn
vi har något för alla!

Halvtermin = halva priset
Billigast i Ale på träning!
Lyft från soffan och gör något roligt

i höst!

En av våra nyheter:
Danspass

För inbetalning av terminskort
Bankgiro 5939-9121

Ange namn, adress, pers nr, korttyp,
e-postadress

 Måndag 18.00 Juniorjympa Karin  Nolskolan
  19.00 Core  Merly  Nödingeskolan*
  20.00 Skivstång Magnus Nödingeskolan*

 Tisdag 18.30 Stavgång Sonja/Marie Furulund
  19.00 Styrka Bas Maria  Nödingeskolan*
  18.00 Enkeljympa Lena  Kulturhuset

           --20.00  (2 pass)   Älvängen
  20.00 Danspass Isabelle Ledethallen

 Onsdag 17.00 Medel  Karin  Ledethallen
  19.00 Yoga  Ann  Nödingeskolan*

 Torsdag 19.00 Skivstång Magnus Nödingeskolan*

 Lördag 10.00 Familjejympa Kristin Nödingeskolan*

 Söndag 18.00 Puls medel Mona  Sporthallen,
       Nödingeskolan
  * dessa pass hålls i Lilla Hallen i Nödingeskolan

Du hittar all information om oss på

www.friskissvettis.se/ale

FOTBOLL
Kval till division 4, semifinal
Ardala – Inland 2-1 (0-1)
Mål IIF: Michael Mellqvist.

Kval till division 5
Hönö – Nol 4-0

Nol – Lindholmen 4-0
Mål NIK: Markus Magnusson 3, 
Anders Brandt.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 13 
oktober deltog 7 par. Medel var 48 
poäng och följande par placerade sig 
över medel:
 1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                 61
 2. Elsa Persson/Rickard Johansson  58 
 3. Siv Lindh/John Hanzén                     52

Division 3 Götaland Norra
Borås Lynx – LN-70 HC 16-0

ISHOCKEY

Division 3 Västsvenska västra
Bjurslätt – Ale HF 22-27 (11-12)
Mål Ale: Fredrik Berggren 5, Jonas 
Ahlberg 4, Marcus Persson 4, Anton 
Thunberg 3, Håkan Carlsson 3, Peter 
Wellin 2, Fredrik Johansson 3, Mikael 
Forsberg 2, Joakim Samuelsson 1.
Matchens kurrar: Jonas Ahlberg 2, 
Torbjörn Mattsson 1.

HANDBOLL

Träningsmatcher
Ale-Surte – Otterbäcken 8-0 
(4-0)
Mål: Karl Ahlgren 4
Johan Grahn 2
Fredrik Korén 1
Anders Pettersson 1
 
Ale-Surte – Frillesås 6-4 (2-2)
Slut 6-4
Mål: Karl Ahlgren 2
Daniel Rydén 1
Jens Samuelsson 1
Fredrik Korén 1
Johan Grahn 1

BANDY


