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Allsvenskan södra
Gripen – Ale-Surte BK 3-4 (2-0)
Mål Ale: Lasse Karlsson 2, Patrik 
Eidenert, Johan Malmqvist. 
Matchens kurrar: Alexander Wet-
terberg 3, Lasse Karlsson 2, Johan 
Malmqvist 1.

Ale-Surte 20 22 29
Boltic 19 50 28
Gripen 20 34 28
Gais 20 27 27
Motala 19 15 19
Jönköping 19 -17 18
Nässjö 19 -10 16
Stjärnan 19 -12 16
Lidköping 19 -19 16
Tranås 19 -11 15
Otterbäcken 19 -28 13
Frillesås 20 -51 7

Division 1 västra damer
Surte IS IBK – Kumla 5-3 (1-1, 
0-1,4-1)
Mål SIS: Jenni Tikkanen, Carolina 
Björkner, Cecilia Isberg, Sofie 
Lindberg, Sofia Gäfvert. Matchens 
kurrar: Sandra Svensson 3, Jenni 
Tikkanen 2, Sofia Gäfvert 1.

Örebro 15 63 41
Köping 17 11 29
Skattkärr 17 13 28
Vänersborg 16 10 27
Pixbo 15 36 25
Nykvarns IF 16 -6 23
Surte IS IBK 17 -9 22
Linköping 16 -6 21
Kumla 17 -1 20
Marstrand 16 -111 0

Division 3 Västsvenska västra
Rya – Ale HF 20-32 (9-13)
Mål Ale:  Mattias Wahlqvist 6, 
Hafstein Hafsteinsson 6, Joakim 
Samuelsson, Christoffer Engström 4, 
Fredrik Berggren 4, Marcus Hylander 
2, Niklas Eriksson, Niclas Svensson.
Matchens kurrar:  Fredrik Berggren 
2, Marcus Hylander 1. .

Särökometerna 18 154 30
Ale 18 105 27
Nordpoolen 18 74 27
ÖHK Göteborg 18 31 27
Ulricehamn 18 87 24
Rya 18 56 21
Banér 18 -19 15
Hisingen 18 -45 12
Jugo Swed 18 -62 11
Olli 18 -78 10
Fjärås 18 -119 8
Torslanda 18 -184 4

Division 4 Göteborg, damer
Nödinge 15 130 30
Crocodiles 14 59 17
Stenungsund 13 23 15
Göteborg KvIK 14 12 15
Wasaiterna U 13 1 15
Baltica 14 -10 12
Ale HF 14 -12 12
Rya 14 -44 10
ÖHK Göteborg 13 -41 8
Bafftjejerna 14 -118 4

BRIDGE
Vid tisdagens partävling deltog 8 
par. Medel var 84 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Kåge Samuelsson/Kjell Andersson   115
2. Karl-Eric Nilsson/Rune Ögren     101
3. Elsa Persson/Rickard Johansson   94
4. Ingrid Andersson/Ronny Andersson    92
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           88
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NÖDINGE. Surte IS  
IBK:s damer var på väg 
ur division 1.

Underläge med två 
mål med bara tio minu-
ter kvar att spela i 
matchen som måste 
vinnas.

En magisk minut 
vände på steken.

Mitt i snöyran utbröt en se-
geryra i Ale gymnasium, precis 
som om det hade handlat om 
en serieseger. Det gällde vinna 
eller försvinna ur division ett. 
För gästande Kumla gällde 
samma sak. I två perioder och 
tio minuter spelade ett taktiskt 
Kumla ut hemmalaget. Fast 
vad de inte visste var att Surtes 
vinnarskallar bara behövde en 
minut och elva 
sekunder för 
att förvandla 
en begravning 
till en seger-
dans.

– Det såg 
hopplöst ut och när de gjorde 
3-1 direkt i tredje perioden, då 

kändes det riktigt tungt. När 
Sofia Gäfvert tryckte in 2-3 
fick vi ny energi och sen gick 
det snabbt, sa Sandra Svens-

son som as-
sisterade till 
tre av de fyra 
avgörande 
målen.

Lagma-
skinen Surte 

välte ett berg från Kumla. Ty-
piskt för i år var att hemmala-
gets fem mål gjordes av fem 
olika spelare.

– Det är det som gäller i 
år. Vi förlorade våra två bästa 
målskyttar inför säsongen, 
Malin Eriksson och Sara Si-
monsson, vilket gör att fler 
måste ta avslut. Till sist hitta-
de vi rätt också, myste Surtes 
vägvisare, Sandra Svensson.

Hon erkände att matchens 
betydelse satt i huvudet. Det 
var nervöst till dess att det inte 
fanns något att förlora.

– När de drygade ut sin led-
ning hade vi inget val. Vi satsa-
de allt framåt och visste att gör 
vi inte mål är vi ur serien. Det 

var bara att ösa på, menade 
Sandra Svensson.

Kvitteringen tryckte Jenni 
Tikkanen in och elva sekun-
der senare satte Cecilia Isberg 
4-3. Det återstod fortfarande 
åtta minuter av matchen och 
ett chockat Kumla gjorde en 
sista kraftansträngning, då 
spelade Sandra Svensson fram 
Sofie Lindberg ren framför 
kassen och hon prickade först 
stolpen innan hon sköt in sin 
egen retur. 5-3 punkt slut.

Vild glädje utbröt efter slut-
signalen. Lugnast av dem alla 
var tränarduon Stefan Fors-
berg och Tommi Pasanen. 
De har varit med förr.

– Rekordet är tre mål på 
14 sekunder borta mot Vöi-
kers för tre år sedan. Också 
det i en avgörande match. 
Våra tjejer ger sällan upp och 
när vi satte 2-3 visste jag att 
det kunde lossna, men visst, 
lite orolig var jag allt, avslö-
jar Stefan Forsberg.

Laget är nu över strecket, 
men en omgång återstår. Det 
krävs troligtvis ytterligare en 

heroisk insats hemma mot 
Köping.

– Vi ska greja det här. 
Hemma är vi säkra....,skrattar 
Sandra Svensson och rusar 
iväg med en välförtjänt bloms-
terbukett.

Så sant som det är sagt. 
Bara två förluster på hemmap-
lan bör inge respekt, men det 
kan krävas full fart i mer än 
en minut...

BANDY

Under två helger i janua-
ri har ÄIK-tjejerna deltagit 
i tre olika turneringar. Först 
ut var Sparbanken Cup som 
arrangerades av Alingsås 
KIK. Cupen spelades i fina 
Nolhagahallen och i F97-
klassen deltog 18 duktiga 
lag. ÄIK gick igenom turne-
ringen med idel vinster och 
dessutom utan att släppa in 
ett enda mål. En storartad 
bedrift! I finalen besegrades 
Långared med 1-0. 

Sedan var det dags för 
Förbo Cup i Floda med nytt 
underlag i form av konst-
gräs och nya lag. Även här 
nådde 97-tjejerna final, men 
fick se sig besegrade med 2-
1 av just arrangörsklubben 
Floda BoIF. 

Sist ut i raden av inom-
huscuper var Valinge Vin-
tercup i Varberg. Här ställ-
de ÄIK upp i både F12- och 
F14-klassen och mötte ge-
nomgående bra motstånd. 
Båda lagen lyckades även 
här nå final och det krävdes 
straffar för att avgöra F14-

klassen och F12-laget förlo-
rade med endast uddamålet. 

Summa summarum alltså 
deltagande av fyra ÄIK-lag 
och resultat tre silverme-
daljer och en tung guldme-
dalj. En fantastiskt bra insats 
av alla tjejer och roligt att 

kunna visa för föreningar ut-
anför Göteborgsregionen 
att vi i Ale är duktiga på att 
spela fotboll. Tilläggas kan 
att lag från elitklubbarna BK 
Häcken och BK Astrio fanns 
bland dem som besegrades. 
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Framgångsrika ÄIK-tjejer
– Guld i Sparbanken Cup

Stående från vänster: Ulrika Saaranen (ledare), Linnea 
Rautio, Lina Karlsson, Evelina Lidman, Moa Samuelsson, Vic-
toria Wester, Maria Stålborg (ledare). På knä från vänster: 
Mathilda Petersson, Matilda Ardner, Emilia Stålborg, Tove 
Saaranen, Nathalie Johansson Alvetjärn

I tisdags träffades fritidsgårdarna på Himlaskolan för att 
göra upp om titeln ”Gårdsmästare i pingis 2010”. Det kom 
två tjejer från Älvängen och åtta killar från Nödinge, Nol, 
Alafors och Älvängen. Det blev spännande och välspela-
de matcher från gruppspel till final. Segrare bland tjejerna 
gjorde Sofia och segrare i killklassen blev Kajin.

Foto: Elisabeth Persson

Gårdsmästarna i pingis korade

På söndag är det åter dags för Barnens Vasalopp i Dam-
mekärr. Arrangör är OK Alehof, som med tanke på den 
snörika vintern hoppas på många deltagare. Banan går 
runt ängen och barnen får själva avgöra hur många varv 
de vill staka sig runt. Väl i mål belönas alla unga skidentu-
siaster med medalj och diplom.

Arkivbild: Jonas Andersson

Vasalopp för alla barn

Ale HF är 
med i racet
GÖTEBORG. Ale HF 
vann söndagens måste-
match i Lundbystrand.

Rya slogs tillbaka 
med klara 32-20.

Därmed är Ale fort-
farande med i racet 
om en plats i nästa års 
division 2.

Ale HF gjorde sin plikt och 
besegrade mittenlaget Rya. 
13-9 i paus blev till slut 32-20. 
Gästerna var betydligt hetare 
än sina motståndare och det 
märktes tydligt att Ale hade 
mer att spela för.

Mattias Wahlqvist, 
Hafstein Hafsteinsson och 
Joakim Samuelsson var Ales 
främsta målgörare med sex 
fullträffar vardera. Bäst i se-
gerlaget var annars spelande 
tränaren Fredrik Berggren, 
som gjorde fyra mål och en i 
övrigt fläckfri insats.

Nämnas bör även Marcus 
Hylander som växte till en 
jätte i försvaret och plockade 
ner hemmalagets skyttar gång 
efter annan. 

För Ale HF väntar nu yt-
terligare en måstematch när 
Ulricehamn kommer på 
besök på torsdag. Storpublik 
väntas till Älvängens Kultur-
hus. Seger för Ale där och 
drömmen om avancemang 
lever vidare.

JONAS ANDERSSON

Fem målskyt-
tar och en as-
sistdrottning. 
Sandra Svens-
son slog tre mål-
givande pass-
ningar till Jenni 
Tikkanen, Sofie 
Lindberg och 
Sofia Gäfvert. 
Övriga målskyt-
tar var Carolina 
Björkner och Ce-
cilia Isberg.

Magisk minut ger Surte nytt hopp

INNEBANDY
Div 1 västra damer
Surte IS – Kumla 5-3 (1-1,0-1,4-1)
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Allan Karlsson
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MITT I DRAMAT

Per-Anders Klöversjö
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Sandra Svensson 
bakom osannolik 
vändning

Sandra Svensson ovärder-
lig i Surte, numera både som 
back och center.

INNEBANDY

HANDBOLL


