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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 10 
mars deltog 12 par. Medel var 110 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Nils Lindström/Stig Christenson  138
2. Elsa Persson/Rickard Johansson  134
3. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson    133
4. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   118
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           117
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Knockout i Wales

Gustav Dahl, Michel Laporte Godorn, Petar Spreem, 
Fredrik Grankvist, Nermin Mehmedagic och Nicole Alfaro 
vid tävlingarna Rising Sun Cup i Wales.

FOTBOLL
Träningsresultat
Lilla Edet – Ahlafors 1-1
Mål LEIF: Mattias Ahlström. 
AIF: Sebastian Hällbäck.
Älvängens IK – Inlands IF 0-1
Mål IIF: Jimmy Sandberg.
Lilla Edet B – Älvängen 4-2
Mål LEIF: Jesper Älvenholm 3, 
Andres Mortensen. Mål ÄIK: Oskar 
Henriksson, Amir Sahip.
Skepplanda – Alvhem 4-1
Mål: Oscar Frii, Jesper Karnefors, 
Mattias Johansson, Christian 
Rönkkö.
Bergsjö – Skepplanda 1-2
Mål SBTK: Danny Eriksson, Christian 
Rönkkö.
Skepplanda – Nol 2-2
Mål: Danny Eriksson, Stefan Jons-
son.
Brålanda – Lödöse/Nygård 1-3
Mål L/N: Tobias Carlsson, Andreas 
Åkerblad, Alexander Andersson.
Damer
Hovås/Billdal – Skepplanda 3-0

HANDBOLL
Division 5, damer
Ale HF – Baff 18-12 (11-7)
Mål Ale: Filippa Haaga 7, Johanna 
Sjöholm 2, Amanda Franzén 2, Kicki 
Rosén 2, Sofia Johansson 2, Sandra 
Pekkilä 2, Madde Fjällström 1, 
2 kurrar: Zanna Larsson, 1 kurre: 
Amanda Franzén.
Ale HF – Bjurslätt 33-30

LJUNGSKILE. Götaälv-
dalsderbyt mellan Lilla 
Edet och Ahlafors slu-
tade oavgjort, 1-1.

Träningsmötet 
avgjordes på Starke 
Arvid Arena.

Perfekta förutsätt-
ningar, men trots det 
bjöds storpubliken på 
en tämligen medioker 
tillställning.
Ahlafors fortsätter att söka 
efter formen inför serieallva-
ret, som startar den 19 april 
hemma mot Jonsered. Efter 
helgens träningsmatch mot 
division 3-laget Lilla Edets 
IF var frågetecknen fler än 
antalet utropstecken.

– Ingen bra fotbollsmatch, 
konstaterade AIF-tränaren, 
Thomas Hvenfelt.

LEIF inledde klart piggast 
och tog följaktligen ledning-
en i den sjunde minuten. Mitt-
backsveteranen Mattias Ahl-
ström höll sig framme  efter 
en vänsterhörna.

AIF arbetade sig succes-
sivt in i matchen och kvitte-
ringen kom i den sista minu-
ten av första halvlek. Sebas-
tian Hällbäck cykelsparkade 
elegant in 1-1.

Den andra halvleken inne-
höll mer kamp än skönspel. 
LEIF oroade AIF-försva-
ret på fasta situationer, men 
den kreativa anfallsfotbollen 
lyste med sin frånvaro i båda 
lägren.

Ahlafors hade sina främsta 
aktörer i målvakten Andreas 
Skånberg samt mittbackspa-
ret Jonatan Henriksson och 
Markus Hansson, som än en 
gång visade sin pålitlighet.

Ahlafors kryssade mot LEIF

GÖTEBORG. Bjarne 
Wesenlund lämnar 
Surte IS IBK redan 
efter ett år.

Familjeskäl, nytt jobb 
och dålig träningsnär-
varo anses ligga bakom 
beslutet.

– Klubbledningen och 
jag är helt överens om 
att detta är rätt väg 
att gå, säger Wesen-
lund.

Bjarne Wesenlund och Rune 
Engström presenterades som 
nya tränare för Surte IS Inne-
bandy för snart ett år sedan. 
I veckan tackade den ena av 
dem för sig. Rune och klub-
ben samtalar om en lösning 
för ytterligare ett år.

– Om det är möjligt vet 
bara Rune. Vi har anmält vårt 
intresse och inväntar vad han 
kommer fram till, säger Surte 
IS IBK:s damansvarige, Stef-
fan Forsberg.

Beskedet om Bjarne We-
senlunds avhopp var inget 
chockbesked.

– Vi visste vad som var 
på gång och vi är helt över-
ens om det här, kommente-
rar Forsberg.

Nytt jobb
På grund av sitt nya jobb och 
den dåliga träningsnärvaron 
under hösten var Bjarne nära 
att hoppa av vid årsskiftet.

– Men att kliva av när vi 
låg illa till var egentligen 
aldrig ett alternativ. Det är 
att göra det väldigt lätt för 
sig som tränare. Istället lyck-
ades vi ju vända trenden, tje-
jerna slöt upp på träningarna 
och till sist nådde vi vårt mål 
om nytt kontrakt. Det gjorde 
mitt beslut väldigt lätt, säger 

Bjarne Wesenlund.
Surte är nu inne i ett in-

tensivt förberedande arbete. 
Hittills är det klart med 
Peter Sandblom som lag-
ledare, George Kourbetis 
fortsätter med fys- och re-
habträning, Stefan Forsberg, 
blir även nästa år damansva-
rig med administrativa upp-
gifter. Återstår att lösa trä-
narfrågan.

– Man kan säga att vi börjar 
i andra ändan det här året. Nu 
har vi klart med alla andra 
funktioner runt laget, men 
saknar tränare. Vi jobbar med 
ett antal namn och i mitten 
av april hoppas vi kunna pre-
sentera en ny lösning, säger 
Stefan Forsberg.

Innebandysäsongen är 

dessutom inte helt över än. 
Klubbens utvecklingslag som 
i huvudsak består av tjejer 
födda 1991-1994 leder divi-
sion tre och jagar en plats i 
division två. Endast två mat-
cher återstår varav en seriefi-
nal nästa onsdag mot Burås i 
Ale gymnasium.

– Det vore en fin knorr på 
säsongen och självklart väl-
digt bra för vår satsning att 
ha ett lag i ettan och ett i 
tvåan. Alla spelare erbjuds då 
matchspel på en hög nivå, av-
slutar Forsberg. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bjarne lämnar Surte IS IBK

Bjarne Wesenlund lämnar Surte IS IBK som damtränare.

Ale HF:s damer jagar serieseger och herrarna en femteplats
ÄLVÄNGEN. Ale HF:s 
damer jagar serieseger 
i division fem.

I söndags bemästra-
des topplaget Baff med 
klar marginal.

Tre matcher återstår 
och damerna har allt i 
egna händer.

Efter sexmålssegern mot 

Baff väntar Järnvägen, Sär-
ökometerna och Varberg. 
Laget toppar nu tabellen 
med bättre målskillnad, men 
dramatiken lär bestå tills sista 
omgången är spelad.

Mot Baff gjorde Ale HF:s 
damer återigen en gedigen 
insats. Nyckeln till vinsten 
var ett fysiskt och intensivt 
försvarsarbete.

– Försvar är något som vi 
har nött på träningarna och 
det är skönt när man ser re-
sultatet, säger en av tränarna, 
Dennis Haaga.

Faktum är att Ale HF inte 
har förlorat en enda match 
sedan i början av december.

Herrlaget vann hemma 
mot jumbon Bjurslätt, för-
visso med ganska knapp mar-

ginal.
– Ingen jättematch, därför 

är det starkt att ändå vinna, 
säger Markus Hylander.

Laget måste vinna borta 
mot Fjärås för att vara med 
i kampen om en femteplats, 
vilket jämfört med i fjol vore 
en framgång.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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Söndagen den 1 mars var 
det Rising Sun Cup 2009 
i Barry, Wales. Detta var 
andra året som tävlingen 
avgjordes och antalet del-
tagare uppgick till nästan 
100, från flera olika länder. 
De mest långväga gästerna 
kom från Pakistan. Detta 
år åkte Ale Karate Club 
tillsammans med Mölndals 
Karate och hade med sig 
fem deltagare.

Gustav Dahl, Möln-
dals Karate, tredjeplats i 
Vuxna tungvikt. Michel 
Laporte Godorn, Möln-
dals Karate, tredje plats i 
Vuxna mellanvikt. Fred-
rik Grankvist, Ale Karate 
Club, tvåa i Vuxna tung-
vikt.

På grund av missför-
stånd av tävlingsledning-
en så fick Nermin Meh-
medagic gå i vuxenklassen 
fast han bara är 16 år. Han 
gjorde emellertid bra ifrån 

sig och slutade på en fjär-
deplats.

Som vanligt leverera-
de Nicole Alfaro bra och 
efter att ha dominerat i 
alla sina matcher så vann 
hon vuxenklassen för kvin-
nor.

Efter tävlingen avsluta-
des det med som vanligt 
ett Sayonaraparty hos den 
arrangerande klubben. 

I slutet av förra säsong-
en så var det en interna-
tionell gradering (med 
folk från bland annat Eng-
land) i Gävle med perso-
ner som skulle gå upp för 
shodan (1:a svarta bältet). 
Från Ale Karate Club 
fanns Henrik Jacobsson 
med, som under tre dagar 
genomförde förutom ge-
nomgång och test av tek-
niker och kata. Totalt 106 
fighter lyckades med sitt 
mål att klara graderingen.
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