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FOTBOLL

BANDY

INNEBANDY

Allsvenskan södra
Ale-Surte – Gais Bandy 1-7 (1-3)
Mål Ale-Surte: Erik Olovsson. 
Matchens kurrar: Felix Nyman 3, Erik 
Olovsson 2, Fredrik Korén 1.

Gais Bandy 20 136 33
Ale-Surte BK 20 59 28
IFK Motala 20 37 28
Gripen/Trollhättan 20 29 25
Tranås BOIS 20 19 23
Lidköpings AIK 20 5 22
Blåsut BK 20 8 21
Nässjö IF 20 -11 21
Jönköping 20 -29 16
Otterbäckens BK 20 -72 10
Åtvidaberg 20 -93 7
Mosseruds GOIF   20      -88         6

Division 2 Göteborg damer
Grundsunds IF – Ale IBF 2-5 (0-3, 
0-1, 1-1)
Mål Ale: Hanna Berglund, Sally 
Lindgren, Emma Asplund, Leoresa 
Haklaj, Lena Lönnroth. Matchens 
kurrar: Lena Lönnroth 3, Emma Asp-
lund 2, Sally Lindgren 1.

Ale IBF 16 42 38
FBC Lerum 15 37 34
Sportlife Kungälv 15 14 29
IBK Göteborg 15 33 28
Lindås BK 15 6 26
Lindome IBK 15 -11 20
Grundsunds IF 15 -14 15
Pixbo Wallenstam 14 -11 12
Guldhedens IK 16 -29 12
Floda IBK 16 -67 5

Div 3 västsvenska västra
Ale HF – ÖHK Göteborg 33-23
Mål Ale: Joakim Samuelsson 8, 
Hafstein Hafsteinsson 7, Michael 
Strigelius 6, Niklas Svensson 3, 
Christoffer Engström 3, Michael 
Forsberg 2, Andreas Johansson 
2, Niklas Eriksson 1 och Markus 
Hylander 1. Matchens kurrar: Joakim 
Samuelsson 2, Niklas Svensson 1.
IK Nord 20 147 38
Rosendals IK 20 171 34
Fjärås HK 21 142 33
Hisingen/Backa 20 90 29
Rya HF 20 -35 20
Ale HF 19 27 19
IK Baltichov 20 -21 16
BK Banér 20 -54 14
ÖHK Göteborg 20 -90 12
ÖHK 2002 20 -126 12
Jugo Swed 20 -127 8
Majornas IK 20 -124 5

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 15 feb 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  107
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           99
3. Ingrid Andersson/Ronny Andersson  92
4. Ole J Jensen/Rune Jansson        88
5. Nils Lindström/Stig Christensson  82
6. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch   81

BOHUS. Drömmen om 
en allsvensk serieseger 
sprack efter förlusten 
mot Gais.

Elitseriedrömmen 
kvarstår dock.

Ale-Surte BK och 
IFK Motala gör upp om 
kvalplatsen på lördag.

Säsongens bästa publiksiffra 
(828), bortsett från plojmat-
chen mot Frölunda Indians, 
var ett faktum när allsvens-
kans två främsta lag drab-
bade samman. Precis som på 
Annandag jul avgick grön-
svarta Gais med seger 7-1. 
Skillnaden denna gång var 
att Ale-Surte angav tonen 
och med lite flyt hade de satt 
seriesegraren under ordentlig 
press.

– Tyvärr så får vi ingen 

utdelning och vi har inte 
heller domsluten med oss. 
Istället får de kontra in 1-0 
och 2-0. De har tre målchan-
ser i första halvlek och sätter 
samtliga. Vi har väl närmare 
tio kvalificerade lägen, men 
gör bara ett mål, säger surte-
tränaren Peter Rönnqvist.

Gästernas pausledning 
var inte motiverad sett till 
spelet, men effektivitet är en 
nödvändig egenskap i ett lag 
som strävar uppåt och den har 
Gais i överflöd.

– De måste skaffa sig ett 
eget spel. I elitserien är de 
totalt chanslösa om de upp-
träder på samma sätt som de 
gjorde här idag. Visst är Gais 
bra och bäst i den här serien, 
men de har långt kvar innan 
de når elitserieklass, säger 
Rönnqvist.

Matchbilden hade kunnat 

bli en annan om domaren 
inte blåst offside när Ale-
Surte regelrätt satte 1-0 och 
om hemmalaget åtminstone 
tilldömts en av två solklara 
straffar. Istället visade Gais 
kyla när tillfälle gavs och med 
herrar Magnus Muhrén och 
Tony Eklind i laget är mål-
skytte inget 
ö v e r h ä n g -
ande pro-
blem.

– Jag 
tycker vi hade 
bra koll på Muhrén. Han 
fick ha Mattias Olausson i 
hälarna. Vi hade bestämt att 
Muhrén inte skulle få ha sär-
skilt mycket boll och framför 
allt ingen tid med den. Den 
taktiken tycker jag vi full-
följde bra, säger Rönnqvist.

I andra halvlek orkade inte 
Ale-Surte stå upp lika bra 

och tempot bedarrade. Gais 
bevakade behärskat sin led-
ning och förvaltade de chan-
ser som gavs. Två straffar 
signerade Joakim Hedberg 
gav en betryggande ledning 
i målprotokollet. Sett över 90 
minuter var gaissegern inget 
annat än rättvis, men siffrorna 

speglade inte 
matchbilden. 

– Det var 
surt, men 
det påverkar 
inte fort-

sättningen. Vi har allt i egna 
händer, vinner vi mot Mos-
serud på onsdag räcker det 
faktiskt med oavgjort mot 
Motala på lördag. Vi satsar 
självklart på att vinna båda 
matcherna, men det är skönt 
att veta att vi behåller plat-
sen även vid ett kryss, säger 
Johan Grahn.

Dramatiken kvarstår i all-
svenskan även om Gais serie-
seger blev definitiv efter att 
Motala överraskande förlo-
rade mot jumbon Åtvidaberg. 
Nu blir det ett avgörande 
mellan Ale-Surte BK och IFK 
Motala i Ale Arena på lördag. 
För tvåan i serien väntar 
troligtvis kvalspel mot IFK 
Vänersborg, Johan Grahns 
tidigare klubb.

– Det hade varit kul. I ett 
sådant möte är de stora favo-
riter och vi slår ur underläge. 
Jag tror vi skulle kunna över-
raska dem i åtminstone en 
match. Om inte annat så blir 
det en bra lärdom att ta med 
sig. Du lär dig mycket av att 
möta bättre lag, säger Grahn.

GAIS vann slaget – och serien
– Kampen om kvalplatsen står mellan Ale-Surte och IFK Motala
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LILLA EDET. Det råder 
positiva tongångar på 
Ekaråsen.

Lilla Edets IF har all 
anledning att vara opti-
mistiska inför det stun-
dande serieallvaret.

– Vi har en fantastisk 
bred och utvecklings-
bar trupp att jobba 
med, konstaterar 
Marcus Tersing, fruk-
tad anfallare och tillika 
assisterande tränare i 
LEIF.

Fjolåret resulterade i klubbens 
bästa serieplacering någonsin, 
fyra i division 3 Nordvästra 
Götaland. Nu spänner klub-
ben bågen ytterligare, med 
en ny tränarkonstellation och 
med nio friska nyförvärv.

– Vi har ett oerhört intres-
sant fotbollsår framför oss. Får 
vi allt att stämma ska vi kunna 
vara med och slåss i toppen, 
säger Marcus Tersing som 
kommer att agera spelande 
hjälptränare till Daniel Len-

nartsson, som ledde Wargöns 
IK till serieseger i division 5 
förra säsongen.

Låt vara att LEIF:s för-
svarsklippa och lagkapten, 
Tobias Gustafsson, försvun-
nit till Skoftebyn. Det rödblåa 
manskapet har ändå en defen-
siv som heter duga. Längst 
bak har duktige Christoffer 
Berglund fått konkurrens om 
målvaktsplatsen av återvän-
daren Tom Christiansen, 
Lödöse/Nygård, och Stefan 
Abrahamsson, med ett för-
flutet i Inlands IF, som bestämt 
sig för en come back.

– Jag vågar påstå att vi för-
fogar över tre av seriens totalt 
fem bästa målvakter. Konkur-
rensen är benhård, säger Ter-
sing.

I de bakre regionerna för-
stärker också Martin Sjöblom 
från Ljungskile, som mycket 
väl kan komma att fylla tom-
rummet efter Tobias Gustafs-
son och ta platsen bredvid 
Joakim Berg i mittförsvaret. 
Andreas Åkerblad, Lödöse/

Nygård, och Tim Klaar, FC 
Trollhättan, är spelare som kan 
användas såväl som försvarare 
som mittfältare. Övriga nytill-
skott är Rikard Vikingsson, 
mittfältare från Västerlanda, 
Hampus Andersson, anfal-
lare från Hjärtums IS, Alme-
din Besic, anfallare från Göta 
BK, och sist men inte minst, 
Michael Mellqvist senast i 
Lödöse/Nygård men med ett 
mångårigt förflutet som mål-
spottare i Inlands IF.

Nyopererad
– ”Mellis” har opererats för en 
knäskada och blir borta två-tre 
månader. Vi vet dock vad han 
går för och med sin erfaren-
het kommer han att betyda 
mycket för övriga i truppen, 
säger Marcus Tersing.

Några ytterligare förlus-
ter att redovisa?

– Ja, Nils Olofsson går 
till Sjuntorp, Jesper Nyqvist 
slutar och Charles Bah lämnar 
för spel i en Kungälvsklubb.

Försäsongsträningen för 

LEIF:s herrseniorer har hit-
tills bedrivits på konstgräspla-
nen i Ljungskile samt i Fuxer-
nahallen.

– Tyvärr har vi tvingats ställa 
in några planerade fotbolls-
pass, men konditionsmässigt 
ligger vi väldigt väl framme. 
Vi har kört ett fotbollsanpassat 
fysprogram framtaget av Mat-
tias Ahlström, som killarna 
svarat väldigt bra på.

Matchandet inleddes den 
gångna helgen med två segrar, 
3-1 borta mot fjolårets serie-
konkurrent Kärra/Klareberg 
och på söndagen bortabese-
grades Trollhättans BoIS med 
3-0.

– Vi vädrade hela trup-
pen i dessa båda matcher och 
det mest glädjande var vänd-
ningen som vi svarade för mot 
Kärra/Klareberg. Vi tog över 
fullständigt i den andra halvle-
ken och gjorde tre mål under 
matchens sista tjugo minuter, 
förklarar Tersing.

Är det något som bekymrar 
er i dagsläget?

– Det enda smolket är den 
knäskada som Niclas Graff 
ådrog sig för en vecka sedan. 
Han ska opereras den här 
veckan och förhoppnings-
vis är det bara menisken som 
behöver åtgärdas. I sådant fall 
räknar vi att ha med honom 
för fullt igen lagom till läger-
helgen i Köpenhamn i slutet av 
mars, avslutar Marcus Tersing.

Optimismen spirar i Lilla Edets IF
– Spelartruppen är bredare och starkare än någonsin

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Michael Mellqvist, senast i 
Lödöse/Nygård. är ett av nio 
nyförvärv i LEIF.

Arkivbild: Jonas Andersson

Träningsmatcher
Kärra/Klareberg – Lilla Edet 1-3 
(1-0)
Mål LEIF: Jonathan Gustafsson 2, 
Tim Klaar.

Trollhättan BoIS – Lilla Edet 0-3 
(0-1)
Mål LEIF: Marcus Olsson, Anton Gran-
qvist, Almedin Besic.

GAIS U21 – Ahlafors 1-1 (1-1)
Mål AIF: Michel Berndtsson-Gonzales 
(straff).

Bosna – Skepplanda 3-1 (3-1)
Mål SBTK: Martin Svensson.

HANDBOLL


