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Innebandy Division 1 Damer
Lördag 16 januari kl 15.45  Ale gymnasium

Surte IS IBK Surte IS IBK vsvs Örebro Örebro
Matchvärd:

BÄRGNINGSTJÄNSTENBÄRGNINGSTJÄNSTEN

Skepplandas damer segrade
– Men Ahlafors herrar föll tungt i Ytterby cup
KUNGÄLV. Alelagen 
gjorde bra ifrån sig i 
Ytterby cup.

Skepplandas damer 
tog klubbens första 
skalp i den stora inom-
husturneringen.

Ahlafors IF förlorade 
finalen – en repris av 
fjolårets – mot cupar-
rangören Ytterby IS.

Skepplandas damer har inlett 
säsongen strålande. På Tret-
tondagen spelade laget final i 
Trollhättans årligt återkom-
mande inomhuscup. Då blev 
det en knapp förlust. Några 
dagar senare var det dags 
igen. Ny turnering och ny 
final. Den här gången vän-
tade ett ungt Torslanda som 
sista utmanare. Skepplan-
da som hade fått sig en tan-
keställare i semifinalen, där 
laget tappade en trygg 3-0-
ledning mot Öckerö, domi-
nerade finalen.

Jennifer Thiel var yt-
terst nära att ge de gulsvar-
ta damerna ledningen då hon 
fick öppet mål av Matilda 
Errind. Skepplanda radade 
upp chanser, men avgörandet 
dröjde till knappt fem minu-
ter före slutsignalen. Plötsligt 
klev turneringens bäste mål-
vakt, Anna Rehnlund, upp i 

banan. Från halva plan skick-
ade hon iväg en känslig chip 
som en skymd Torslandakee-
per felbedömde.

Rehnlund avgjorde
– Kul att Anna fick avgöra. 
Hon har varit väldigt nyttig 
och knep dessutom straf-
fen i semifinalen så något av 
hjälte är hon allt, sa en leende 
Christian Andersson, års-

färsk damträ-
nare i Skepp-
landa.

– Hyfsad 
start på sä-
songen! Två 
finaler och 
ett bländan-

de spel. Tjejerna har verkli-
gen imponerat på mig. De är 
oerhört duktiga. Det ska bli 
väldigt kul att fortsätta för-
söka utveckla det här laget, 
menade Andersson.

I SBTK svarade också 
Lotta Hillebjer för en stark 
insats. Det var Lotta som 
skickade in den avgörande 
straffen i semifinaldramat 
mot Öckerö.

Finalrepris
Herrfinalen blev en repris på 
2009 års upplaga. Återigen 
stod rivalerna Ytterby IS och 
Ahlafors IF öga mot öga.

Det var laddat till tusen 
och en jämn kamp även på 

läktaren. Jublet bröt ut nästan 
direkt när AIF:s spelskickli-
ge målvakt, Andreas Skån-
berg, borrade upp en projek-
til i krysset.

En tveksam avblåsning 
med frispark för Ytterby som 
följd skickade AIF:s coach, 
Michel Berntson-Gonza-
les upp på läktaren. Frispar-
ken skickade Ytterby i mål.

– Jag förväntade mig att 
domarna också skulle gå upp 
en nivå när det var dags för 
final. När ett division ett lag 
möter ett division tre lag 
måste de acceptera kropps-

kontakt. Jag tycker båda lagen 
bjöd upp till en härlig kamp, 
men domarna var ensamma 
om att ligga kvar på grupp-
spelsnivå. En final mellan 
Ytterby och Ahlafors medför 
en extra tändning. Domar-
na borde förstå att det blir en 
intensiv och aggressiv match. 
Det betyder inte att det be-
höver bli fult, men det gäller 
att vara vaken och det är det 
minsta man kan säga att de 
var. Vårt 2-1-mål till exem-
pel föregicks av en hands, sa 
Michel Berntson-Gonzales 
som inte hade svårt att svälja 

förlusten.
– Killarna gör en bra tur-

nering och vi har Ytterby som 
nästa år spelar i ettan på gaf-
feln. Hade vi haft marginaler-
na på vår sida hade pokalen 
åkt med hem.

Ali El-rafaei, årets heta ny-
förvärv i AIF, var stekhet och 
smällde in frisparker i parti 
och minut. Vilket fynd!

Målskytt i finalen förutom 
Andreas Skånberg blev Ne-
manja Stanisic.

Ali El-rafaei fortsätter att övertyga i Ahlafors IF. I Ytterby 
Cup smällde han in frisparkar i parti och minut.

Matilda Errind skojade bort Torslandas målvakt och gav Jennifer Thiel nästan öppet mål. Ut-
delningen uteblev den gången, men segermålet kom till sist ändå.

MIMERS HALL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Fredagar & lördagar 
från kl 18.00

 Kom &
bowla hos oss!

Passa på att njuta 
av en bit mat 
och dryck i vår 
nyrenoverade 
bowlinghall

Nordmannatorget Kungälv 0303-163 45
www.nordmannabowling.se

Nödinges handbollstjejer vidare i SM
TRELLEBORG. Nödinge 
skördar framgångar i 
flickhandbollen igen.

NSK:s tjejer födda 
1995-96 kvalificerade sig 
i helgen för steg 4.

Ett steg till och ett SM-
slutspel står för dörren.

Nödinge SK:s handbollstradi-
tioner på flick- och damsidan är  

stolta och gedigna. Efter några 
förlorade årgångar är klubben 
återigen på gång med en talang-
full generation.

I helgen spelades steg 3 i flick-
SM i Trelleborg. Nödinge förlo-
rade bara en match och den av-
slutande segern mot Eslöv inne-
bar avancemang till steg 4.

–Så långt har vi inte varit 
sedan de gyllene åren. Det är en 

bragd. Fantastiskt roligt, säger 
Tony Olsson i Nödinges hand-
bollssektion.

Tränaren, Lotten Hvenfelt, 
var stum av beundran för vad 
hennes adepter åstadkommit.

– Med tanke på att vi har ett lag 
med hälften födda 95 och hälften 
96 är det riktigt starkt gjort. Bara 
att kvalificera sig för steg 3 var en 
prestation. Nu kan allt hända. Vi 

har ett mycket bra försvarsspel i 
kombination med vår supermål-
vakt, Amanda Lindskog, som 
gör det svårt för motståndarna. 
Steg 4 avgörs 6-7 februari och 
fram till dess ska vi se till att vässa 
anfallsspelt också.

I steg 4 återstår 32 lag, ett av 
dem är Nödinge SK.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ


