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FOTBOLL

INNEBANDY

Division 3 Nv Götaland
Fässberg – Ahlafors 4-1 (2-0)
Mål AIF: Niclas Elving. Matchens 
kurrar: Rikard Nylander 3, Niclas 
Elving 2, Henrik Andersson 1.

Lilla Edet – Väster 2-2 (0-1)
Mål LEIF: Marcus Olsson, Martin 
Erlandsson.

Division 4 Västergötland V
Fristad – Lödöse/Nygård 5-1 (1-1)
Mål L/N: Jonathan Svensson.

Division 5 Västergötland V
Sollebrunn – Skepplanda 2-3 (1-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, 
Linus Carlsson 1. Matchens kurrar: 
Christian Rönkkö 3, Linus Carlsson 2, 
Mattias Johansson 1.

Division 5 A Göteborg
Älvängen – Virgo 3-1 (1-1)
Målskyttar Patric Skånberg 2, Per 
Ingvarsson. Kurrar: Jonas Agneman 
3, Patric Skånberg 2, Martin Johans-
son 1.

Division 6 D Göteborg
Nödinge – Komarken 2-1 (1-1)
Mål NSK: Aram Mohammed, Robert Maxe.
Nol – Lundby 5-3 (3-1)
Mål NIK: Michael Hintze 2, Boban Ilic, 
Martin Eriksson, Jesper Garvetti.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Spark 6-0 (3-0)
Mål: Christofer Karlsson 2, Emanuel 
Stensson 2, Martin Stensson, Tomas 
Nilsson.

Division 7 D Göteborg
Surte – Hermansby 7-0 (3-0)
Gothenburg Celtic – Bohus 2-2

Division 2 V Götaland, damer
Skepplanda – Vallen 1-1 (1-0)
Mål SBTK: Amanda Errind.

Division 3 Västergötland S
Holmalund – Lödöse/Nygård 7-0 

Division 4 A Göteborg
Fräntorp/Qviding – Älvängen 2-0
Matchens kurrar: Elin Rautio 3, 
Emelie Johansson 2, Jennifer 
Arvidsson 1.

GFF – Ahlafors 5-2 (1-1)
Mål AIF: Amanda Svensson, Made-
lene Lindberg.

NÖDINGE. Efter fjolår-
ets succé väntar nu 
tuffa tag för Ale IBF:s 
rekordunga damlag.

Avancemanget till 
division ett ställer krav.

På onsdag är det 
upp till bevis direkt då 
Pixbo står för motstån-
det i bortapremiären.

– Det är ett stort steg och kan 
vi bara hänga kvar ska vi vara 
nöjda, säger huvudtränaren 
Ralph Gustafsson och till-
lägger:

– Med tanke på att det är 
hela fem nya lag i årets da-
metta är förutsättningarna de 
bästa tänkbara. Jag tror vi kan 
greja det här.

Ale IBF:s damlag utveckla-
des enormt under förra årets 
seriespel och gick inte att 
stoppa i division två. Då var 
medelåldern under 18 år, i år 
strax över.

– Vi har fått hem Ann-So-
fie Johansson från Pixbo och 
Anna Landstedt som har stu-
derat i Halmstad. De är båda 
strax över 20 år. Annars består 
kärntruppen precis som i fjol 
av tjejer födda 1993-94, men vi 
har också lärlingar som bara är 
15 år och som definitivt kon-
kurrerar om platserna. Totalt 
har vi 22 spelare att välja bland. 
Det känns lite tunt, men vi 
hoppas få vara skadefria, säger 
Ralph Gustafsson.

Tjejerna har redan fått 
märka av att satsningen är an-
norlunda inför årets seriespel. 
Träningsdosen har ökat och 
försäsongen har varit längre. 
Sjukdomar ha dessvärre med-
fört att tränare Gustafsson inte 
har fått se de tänkta kedjefor-
mationerna i spel.

– Vi deltog i en tränings-
turnering i Lerum och fick 
då klara oss utan tio ordina-
rie spelare. Det är ju inget 
drömscenario, men huvudsa-
ken är att de blir friska till se-
riestarten.

Ale IBF har haft ett damlag 
i division ett för knappt 20 år 
sedan, men det var innan se-

rieomläggningen och kan inte 
jämföras med nuvarande divi-
sion ett som är näst högsta di-
visionen innan elitserien.

– Steget kommer att vara 
tydligt. Tempot och fysiken 
är det som kommer att skilja 
mest. Vi möter nu lag med 
många skickliga spelare och 
misstagen måste minimeras. 
Vi har prioriterat försvarsspel 
under försäsongen, anfallsspe-
let känner vi redan håller en 
hög klass, berättar Ralph Gus-
tafsson.

Vilket blir ert hemliga 
vapen?

– Vi kommer förhopp-

ningsvis att överraska på hem-
maplan och det är främst våra 
snabba spelvändningar som 
kommer att oroa motstån-
darna.

I truppen är det målvakten 
Lisa Persson, Ann-Sofie Jo-
hansson och Cecilia Isberg 
som har rutin från spel i divi-

sion ett eller högre.
– De blir självklart väldigt 

viktiga för oss, men tyvärr har 
Lisa Persson en tumskada som 
håller henne borta från spel yt-
terligare ett par månader, in-
formerar Ralph Gustfasson.

Ale IBF premiärspelar på 
onsdag borta mot Pixbo. Se-

riefavoriter anses Älvstranden 
och Varberg vara. 

Ale IBF redo för utmaningenAle IBF redo för utmaningen

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Nyckelspelare i Ale IBF. Ann-Sofie Johansson, Sandra Augustsson och Cecilia Isberg är tre viktiga kuggar i det damlag som 
gör debut i näst högsta serien för damer.
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– På onsdag debuterar damerna i division ettdebuterar damerna i division ett

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BRIDGE
Vid säsongens första partävling i 
Alvhem deltog 8 par. Medel var 84 
poäng och följande par placerade 
sig över medel: 
1. Elsa Persson/Rikard Johansson 103
2. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   96
3. Nils Lindström/Stig Christensson  94
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           89

Träningsmatch damer
Ale IBF – Sportlife KIBK 4-4
Mål Ale: Malin Bernhardsson, Sophia 
Adolfsson, Lena Lönnroth, Emma 
Asplund.

Lör 24 sept kl 10.00
Jennylund

Bohus – Sparta

Lör 24 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – IFK Åmål

Lör 24 sept kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – Göta

Sön 25 sept kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Askim

Sön 25 sept kl 17.00
Älvevi

Älvängen dam – 
Hisingsbacka

FOTBOLL I ALE

- Älska handboll
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PREMIÄR 
I ALE GYMNASIUM

Herr div 3 västra 
söndag 25/9 kl 16.00

ALE HF - Rosendals IK
www.klubben.se/alehf


