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Fredagen den 30 januari är det 
 nypremiär för 80-talssuccén Cat 
Club. Två scener med levande musik 
och ett dansgolv med svängrum för 
såväl nya som gamla discomoves.

Cat Club återkommer sedan den
sista fredagen i varje månad. Men, 
vad du gör, missa inte den första!

Äntligen är 
80-talet tillbaka!

Årets upplaga av Gothia 
Cup – Världens största inne-
bandyturnering – blev både 
lång och rolig för Ales F94.

Äventyret började redan 
på lördagen med match mot 
division 1-laget Vendelsö IK 
från Stockholm. Efter en lite 
nervös och trevande inled-
ning där motståndarna tog 
ledningen vände matchen 
en bit in i första perioden 
och Ale vann till slut ganska 
komfortabelt med 5-1.

På söndagen spelades 
resterande två gruppspels-
matcher, där förmiddagens 
motståndare Halmstad IBK 
skulle visa sig vara ett par 
nummer för små för våra 
tjejer. En klar vinst med hela 
11-0. 

Eftermiddagsmatchen 
mot Hovshaga AIF blev 
betydligt jämnare, men 
eftersom Ale chocköppnade 
med tre mål inom loppet 
av en och en halv minut 
så kändes 4-2-segern ändå 
ganska behaglig ändå. Klar 
gruppseger och hela 20-3 i 
målskillnad.

I slutspelets första mat-
cher på måndagen körde Ale 
tämligen över motståndarna, 
16-delsfinal mot Varla IBK 
15-1, 8-delsfinal mot Häl-
jarps SK 6-1, tidigt under-
läge och lite nerv men sedan 
vändning till säker seger.

Kvartsfinalmotståndet på 
måndagskvällen visade sig 
bli Lidköping IBK, ett lag 

som Ale spelade oavgjort 
mot i en tuff match i höstas, 
men som nu i ett ”fullknö-
kat” Torpahallen kördes 
över med 6-1.

Tisdag och semifinal mot 
seriekollegan Pixbo Wal-
lenstam. Ett lag som Ale 
varit jämna med de sista 
åren, men där Pixbo har de 
två senaste serievinsterna. 
Denna match visar sig att bli 
en riktig nervpärs, där alela-
get drog upp ett fruktansvärt 

tempo och styrde stora delar 
av matchen men målmässigt 
skulle det bli en berg- och 
dalbana.

Ale hade en ledning med 
3-2 för att sedan släppa upp 
Pixbo i ledning 12 minuter 
in i slutperioden. Aletjejerna 
visade dock upp en fantastisk 
moral och lyckades kvittera 
till 4-4 efter 16.55, för att 
med endast 20 sekunder kvar 
sätta segermålet och säkra 
finalplatsen.

Finalen i ett fullsatt 
Valhalla med inmarsch, 
line-up, nationalsång och så 
vidare. Finalmotståndare var 
Åkersberga IBF, SM-vinnare 
2008. 

Tjejerna är märkbart 
nervösa innan matchen, men 
när den startar märks ingen-
ting av det.

Tempot är högt och båda 
lagen har en del målchanser 
och efter 6.40 i första perio-
den kunde Åkersberga ta 

ledningen med 0-1. 
Efter 10.29 drabbas Ale 

dessutom av en utvisning 
som Åkersberga utnyttjar 
till 0-2 efter 11.59. Ale ger 

emellertid inte upp utan 
kämpar vidare. Efter 14.48 
är det Åkersbergas tur att få 
en utvisning. 15.48 kommer 
reduceringen efter ett 
kanonbra powerplay där hela 
Åkersberga-boxen nästan 
sitter i knät på målvakten.  

När sedan den andra 
perioden går igång, så star-
tar den tyvärr på sämsta 
tänkbara sätt. 1-3 redan 
efter en minut. När sedan 1-
4 och 1-5 trillade in i mitten 
av perioden kändes det som 
att luften gick ur och orken 
tog slut. 

Ale IBF hade återigen ett 
mycket bra powerplay, men 
några mer mål blev det inte 
från de blåskrudade. Istället 
kunde Åkersberga fastställa 
slutresultatet med två sena 
mål till 1-7.

Det var en välspelad final 
där Ales tjejer kämpade bra, 
men där Åkersberga till slut 
vann rättvist. En finalförlust 
är aldrig rolig, men Ale föll 
verkligen med flaggan i topp 
mot Sveriges bästa 94:or.

Helene, Ronny & Stefan

Ale IBF:s F94 tog silver i Gothia CupAle IBF:s F94 tog silver i Gothia Cup

Ale IBF F94 svarade för en oerhört stark bedrift när man knep ett silver i Gothia Cup, som är världens största ungdoms-
turnering i innebandy. Laget i cupen bestod av (bildordning från vänster): Ida Bergenhus, Hanna Berglund, Jennie Hedberg, 
Sophia Adolfsson, Evelina Mattila, Josefine Carlbom, Victoria Ericsson, Leoresa Haklai, Fanny Ahlm, Sara Johansson, Linda 
Björk, Sofia Skyberg.

Skepplanda BTK:s tjejer födda 1996 tog sin första turne-
ringsseger hittills i deras fotbollskarriärer då man vann 
NSP Cup i Vänersborg förra lördagen.

Det blev seger med 1-0 mot Wargöns IK 2 respekti-
ve Vänersborgs IF, däremot förlust med samma siffror 
mot Hjärtum. I semifinalen besegrades Frändefors med 2-
0 och i finalen fick Wargöns förstalag se sig slagna med 
klara 3-0.

SBTK F96 vann NSP Cup

Ytterby tog revansch på Ahlafors
– De gulsvarta lyckades inte försvara titeln i Ytterby cup

Johan Elving stortrivs inom-
hus. Med briljant teknik på 
små ytor är han svårstop-
pad. I semifinalen panga-
de han dessutom in tre fri-
sparkar.

KUNGÄLV. Finalspel har 
blivit en trevlig vana 
för Ahlafors IF i inom-
husturneringar.

Före jul försvarade 
AIF titeln som Alemäs-
tare i Ale-hallen.

I Ytterby cup var det 
återigen final, men här 
blev värdklubben över-
mäktig.

Division två klubben Ahla-
fors har ett imponerande facit 
inomhus. De senaste två åren 
har laget spelat hem fem av sex 
möjliga titlar. Alecupen som 
avgjordes i Nödinge SK:s fina 
inomhushall är en given trofé 
numera. Årets inteckning var 
klubbens fjärde raka. I fina-
len stod Nol för motståndet. 
6-0 till AIF ska  det blå divi-
sion sex laget vara hedrade av. 
De stretade emot bra och AIF 
fick definitivt visa klass.

I prestigefyllda Ytterby 
cup kom Ahlafors IF till spel 
med två lag. När det blev dags 
för kvartsfinal ställdes de mot 
varandra. Som sig bör vann 
"A-laget" över "B-laget" och 
i semfinalen väntade Her-
mansby. En match som tro-
ligtvis avgjorde även finalen.

Halvvägs in i semifinalen, 
vid ledning 3-0, kommer su-
veräne inhomhuskeepern, 
Andreas Skånberg. på efter-
kälken och tar "gubbe" före 

boll. Domaren visar upp det 
röda kortet, vilket betydde 
att backen Rikard Nylander 
plötsligt fick agera målvakt. 
Det höll semifinalen ut, AIF 
vann med 4-2, efter tre fri-
sparksmål av Johan Elving.

Finalen
I finalen väntade värdklubben 
Ytterby IS som förlorade fi-
nalen i fjol mot just AIF.

Utan sin ordinarie målvakt 
fick Ytterby ett värdefullt han-
dikapp. Christian Olausson 
satte 1-0 redan efter två mi-
nuter och det var bud på mer, 
men Rikard Nylander stor-
spelade i AIF-målet. Några 
minuter senare hade gulsvart 
hämtat andan och en fin vari-
ant friställde kapten Markus 
Hansson som kvitterade.

När sex minuter återstod 
fick hemmalaget en frispark 
som utnyttjades på bästa sätt, 
2-1. AIF forscerade för att nå 
ännu en kvittering, men då 
domaren missade en solklar 
hands kunde Ytterby genom 
Christian Olausson kontra in 
3-1. Slutresultatet blev till sist 
4-1 och var rättvist med tanke 
på förutsättningarna.

Rikard Nylander fick ta på 
sig handskarna i finalen, då 
ordinarie keepern Andreas 
Skånberg fått rött kort i se-
mifinalen.
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