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FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol IK – Hermansby 3-2 (2-2)
Mål NIK: Mattias Hansson, Anders 
Hedlund, Pierre Wigeborn.

Division 3 Göteborg, damer
Ale – Älvstranden 4-1
Mål Ale: Sabina Lantz 2, Angelica 
Andreasson, Veronica Danielsson.
Matchens kurrarÐ: Veronica Daniels-
son 3, Angelica Andreasson 2, 
Rebecca Carlsson 1.

Division 3 Västsvenska västra
Ulricehamn – Ale HF 30-26
Mål Ale: Joacim Samuelsson 5, 
Andreas Johansson 5, Niclas Eriks-
son 3, Mattias Wahlqvist 3, Hafstein 
Hafstienson 3, Fredrik Berggren 3 
Mikael Forsberg, Kofi Gyan, Torbjörn 
Mattsson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Torbjörn Mattsson 2, Mattias 
Wahlqvist 1.

Division 4 Göteborg
Bafftjejerna – Nödinge SK 16-26
Mål NSK: Elina Mathiasson 7, 
Caroline Karlsson 7, Jessica Edler 
3, Johanna Bengtsson 2, Sandra 
Josefsson 2, Sara Andreasson, 
Therese Johansson, Marie Karls-
son, Michaela Sjöstrand och Ranja 
Rmayle 1 vardera. Matchens kurrar:
Elina Mathiasson 2, Caroline Karls-
son 1.

Elva killar och en tjej från 
LN-70:s D-pojklag var 
i torsdags inbjudna av 
Frölunda Indians, för att 
spela uppvisningsmatch i 
periodpausen på Scandina-
vium, under den spännande 
matchen mellan Frölunda 
Indians och Färjestad. 

11909 åskådare fanns 
på plats för att se mat-
chen denna kväll  och 
D-pojkarna, i åldrarna 7-9 
år,  gav ett lugnt  intryck, 
som om de aldrig gjort annat 
än att spelat på Scandinavi-
ums is. Matchens enda mål 
gjordes av Joel Wiklund, 
8 år.

– Detta var  säkert inte 
sista gången som vi såg 

spelarna här i Scandina-
vium, intygar lagets tränare 
Christer Wiklund, Christer 
Andersson och Mattias 

Ljungqvist.
Kanske var det blotta när-

varon av detta lags lugn som 
gjorde att Frölunda vann 

matchen mot Färjestad med 
6-1?

Nina Rantanen Larsson

LN-70 HC bjöd på pausunderhållning
– Närmare 12 000 på plats i Scandinavium

LN-70 HC:s D-pojklag i omklädningsrummet i Scandinavium.
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LIDKÖPING. Liberon 
Johan Malmqvist från 
Villa-Lidköping är klar 
för Ale-Surte BK.

En kanonvärvning 
enligt alla insatta.

Själv tycker han det 
ska bli kul att få spel-
tid, vilket inte alltid 
är fallet i en elitserie-
klubb.

Johan Malmqvist är i första 
skedet ett lån. Den 11 januari 
2010 måste parterna komma 
överens i vilken klubb han ska 
spela resterande delen av sä-
songen.

– Jag bad själv om att hitta 
en lösning där jag får speltid. 
I Villa-Lidköping är kon-

kurrensen för tillfället allt-
för tuff på min position, då 
är det bättre att åka 11 mil 
söderut och få spela, säger 
Malmqvist.

Han debuterade i lörda-
gens träningsmatch mot IFK 
Kungälv (3-5) och var ganska 
nöjd med sin första match i 
Surtetröjan.

– Vi gör en helt okej insats. 
Vid ställningen 3-4 har vi 
både stolpträff och ribbskott, 
men visst är Kungälv ett bra 
lag. Ale-Surte håller inte elit-
serieklass än. Ge oss ett eller 
två år till så tror jag laget kan 
nå den nivån. Det visade vi 
mot Kungälv, tre av målen 
var rena bjudningar från vår 
sida, menar Malmqvist.

Den elitseriemeriterade li-
beron saknade inte anbud när 
han till sist valde Ale-Surte 
som klubbadress.

– Nej, det fanns ett antal 
bud, men Ale Arena vägde 
tungt. Pendlar du elva mil 
till träning är det viktigt att 
verkligen veta att förutsätt-
ningarna är de bästa tänkba-
ra.. Nu vet jag att det blir trä-
ning på is när jag sätter mig 
i bilen, motiverar Malmqvist 
beslutet.

Sportsligt fanns det också 
tunga argument.

– Ale-Surte har redan visat 
under försäsongen att klub-
ben blir att räkna med i år. De 
har väl inte förlorat en match 
mot allsvenskt motstånd?

Med Johan Malmqvist i 

laget tillförs Vildkatterna yt-
terligare elitserierutin.

– Med 150 elitseriemat-
cher i bagaget så hoppas jag 
självklart kunna bidra med 
nödvändig rutin för att laget 
ska kunna ta ytterligare ett 
steg. I matcher som gäller till 

exempel ett kvalspel, då kan 
rutin fälla avgörandet, säger 
Malmqvist.

JOHAN MALMQVIST

Ålder: 26
Bor: Lidköping
Yrke: Allt i allo bland annat finsnick-
are.
Bandymeriter: SM-semifinal med 
Villa 2003 och Junior-VM-guld i 
Moskva 2001.
Klubbar: Villa-Lidköping och även 
tre säsonger med Motala.
Seriefavoriter: Gais, Motala och 
Ale-Surte.

INNEBANDY

LÖDÖSE. Det blev för-
lust i seriepremiären 
för LN-70 HC.

Gästande Lions 
från Strömstad vann 
med hela 9-1.

Matchen avgjordes 
i den andra perioden, 
som gästerna vann 
med 4-0.
LN-70 HC:s nye tränare, 
Michael Ekberg, var för-
hoppningsfull inför fre-
dagskvällens premiär mot 
Lions och tippade hem-
maseger med 4-3. Tyvärr 
blev verkligheten en annan. 
Visserligen hängde LN 
bra med i början av mat-
chen och efter de första 20 
minuterna var ställningen 
1-3. Första fullträffen för 
LN-70 den här säsongen 
fixade backen Jonathan 
Haaga, när han reducerade 
till 1-2.

I mellanperioden gru-
sades emellertid alla för-
hoppningar om hemmapo-
äng. Lions tryckte gasen i 
botten och LN-70 hängde 
inte alls med i svängarna. 
1-3 blev plötsligt 1-7 och 
så var dagen förstörd.

I slutperioden kunde 
Lions bevaka sin ledning 
och dessutom spä på med 
ytterligare två mål. Slutre-
sultatet fastställdes till 1-9.

Idag (läs tisdag) spelar 
LN-70 borta mot Lysekil 
och på fredag är det dags för 
ny hemmamatch i Lödö-
seborg. För motståndet 
svarar Stenungsund.

JONAS ANDERSSON

LN-70 HC 
premiärföll

– En skön värvning strax före seriestarten
Johan Malmqvist från Villa klar för Ale-SurteJohan Malmqvist från Villa klar för Ale-Surte

Johan Malmqvist från Villa-Lidköping har anslutit till Ale-Surte. Förstärkningen från elitse-
rien är mer än välkommen. En libero av hög klass är alltid ett lyft.            Foto: Allan Karlsson
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