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FOTBOLL

INNEBANDY

HANDBOLL

Division 6 D Göteborg
Nödinge – FTU 3-5 (3-1)
Mål NSK: Johan Ekström, Rickard 
Johannesson Granat Alen Groz-
danic.

Nol – Säve 5-1 (0-0)
Mål NIK: Martin Eriksson 2, Jesper 
Pedersen, Hadi Namro, Victor Snow.

Division 7 D Göteborg
Färjenäs – Bohus 4-2

Hjuvik – Surte 1-1 (0-1)
Mål SIS: Thomas Hansson.

Division 4 A Göteborg, damer
Ahlafors – Kärra KIF 1-2 (0-1)
Mål AIF: Camilla Gustafsson.

Division 1 södra damer
Ale IBF – IK SödraDal 1-7 (0-2,1-
3,0-2)
Mål Ale: Cecilia Isberg. Matchens 
kurrar: Cecilia Isberg 3, Lena Lönn-
roth 2, Sandra Augustsson 1.
1. Älvstranden 4 +24 12
2. Warberg  4 +38 10
3. SödraDal  4 +18 10
4. Fröjered  3 +  7  9
5. Olofström  4 +  1  9
6. Östra SK Jönköping 4 –26  4
7. Kalmarsund 4 –  1  3
8. Malmhaug  3 –  3  3
9. Pixbo Wallenstam 4 –13  3
10. Ale  4 –17  3
11. Hovshaga  4 –  6  2
12. Tvååker  4 –22  0

Division 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF 34-29 (18-10)
Mål Ale: Peter Wedin 6, Kim Sand-
berg 6, Mattias Johansson 5, Mattias 
Wahlqvist 3, Marcus Hylander 3, 
Andreas Johansson 3, Mikael Wahl-
gren 2, Anton Thunberg. Matchens 
kurrar: Mattias Johansson 2, Kim 
Sandberg 1.
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NÖDINGE. – Här har ni 
division 1, tjejer!

IK SödraDal var 
senast i raden av eta-
blerade elitklubbar att 
hälsa Ale IBF:s nykom-
lingar välkomna upp i 
hetluften.

Med rutin, kyla och 
effektivitet avfärdade 
gästerna hemmalaget, 
som får fortsätta vässa 
sina avslut.

Inte utspelade, inte utklas-
sade, men ändå ganska långt 
ifrån. Ale IBF:s damer har fått 
en lika väntad som tuff inled-
ning på säsongen. Motstån-
darnas bolltempo och preci-
sion i passningsspelet gör det 
än så länge svårt för nykom-
lingen. 2-19 på de senaste två 
matcherna skvallrar också om 
en ineffektivitet hos det nya 
division ett laget.

– Vi vet och tjejerna vet 
att det kommer bli tufft. Vi 
är ödmjuka och lär oss nytt 
hela tiden. Det finns gott om 
talang i det här laget och vi 
kommer att bli bättre allt som 
säsongen lider. Såväl mot-
ståndare som domare spår 
att vi kommer att vara ett helt 
annat lag efter juluppehållet. 
Vi håller på att varva upp och 
anpassa oss. Unga tjejer lär 
snabbt, säger huvudtränaren 
Ralph Gustafsson.

IK SödraDal fick 2-0 i 
första perioden, men hem-
malaget var inte långt efter 
spelmässigt. Tyvärr hann det 
bli 3-0 innan Cecilia Isberg 
reducerar för Ale.

– Då var vi på väg in i 

matchen, men det blev psy-
kologiskt tungt att Södra-
Dal fick tryckt in 4-1 nästan 
direkt efter vår redcuering. Vi 
fick aldrig någon riktig kon-
takt, menar Ralph Gustafs-
son.

I huvud-
drag är det 
små detaljer 
som skiljer 
lagen åt. 

– Det har lite mer rutin i 
sitt lag vilket gör att de agerar 
lite  annorlunda och framför 
allt säkrare. De fattar snab-

bare beslut än våra spela-
re, men det kommer vi snart 
också att göra. Talangen 
finns, säger Gustafsson som 
inte tyckte att 1-7 speglade 
matchbilden.

– Jag köper 
att de vinner, 
men inte med 
sex mål. Så bra 
var de inte och 
vi var inte så 

dåliga. De satte sina chanser 
och vi missade våra. Det var 
den absolut största skillnaden 
förutom ett antal smådetaljer. 

Inför mötet med Olof-
ström som innebär årets 
första långa bussresa för Ale 
IBF:s damlag kommer tjejer-
na att få nöta avslut.

– Mycket handlar också 
om att fokusera på spelgläd-
jen. Vi får inte börja hänga 
med huvudet nu. Än så länge 
har vi inget att skämmas för. 
Det har sett bra ut och målen 
kommer att komma, avslutar 
en förhoppningsfull Ralph 
Gustafsson.

På skadelistan finns fortfa-
rande målvakten Lisa Pers-

son och Sophia Adolfsson. 
Båda kommer snart att vara 
tillbaka i träning. Mot Söd-
raDal saknades dessutom 
lagkapten Ann-Sofie Jo-
hansson, vilket självklart var 
ett tungt avbräck. Tillsam-
mans med Cecilia Isberg och 
nämnde Lisa Persson står 
hon för all rutin från elitin-
nebandy.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Tredje förlusten för Ale IBF:

”Efter jul är vi ett annat lag”

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Sandra Augustsson kvitterade återigen ut ett bra betyg, men faktum är att Ale IBF har det tungt just nu. I lördagens hem-
mamatch mot IK SödraDal blev det en ny storförlust.

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ale IBF – IK SödraDal 1-7 (0-2,1-3,0-2)

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 11 
oktober deltog 9 par. Medel var 72 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg   95
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          83
3. Åke Wänström/Conny Törnberg
4. Ingrid Andersson/Ronny Andersson      74
5. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch 72

GÖTEBORG. Ale HF:s 
herrar får vänta på 
första segern.

Rya mosade sin mot-
ståndare och avgjorde 
matchen redan före 
paus.

Efter de fyra inle-
dande matcherna är 
Ale fortfarande utan 
poäng.

Lördagens drabbning med 
Hisingslaget var inte mycket 
att skriva hem om. Ryas led-
ning var elva mål som störst 
innan Ale fick någorlunda 
kontroll på sin anfallsglada 
motståndare. 

– Egentligen tycker jag att 
killarna gör en ganska hygg-
lig match. Vi har flera rik-
tigt bra individuella presta-
tioner, men vi möter helt 
enkelt en motståndare som 
är klassen bättre. Det känns 
så fel att Warta kan släppa ner 
sina allsvens-
ka spelare 
och låta dem 
”övningsspe-
la” i division 
tre. Idag hade 
Rya en riktigt stark uppställ-
ning, det har de kanske inte i 

nästa omgång. Det blir väl-
digt orättvist, menar Aleträ-
naren Magnus Weistedt.

Det är framför allt bakåt 
som Ale HF har kommit i 
otakt. Det nya försvarsspelet 
med höga tvåor har inte fallit 
väl ut – än så länge.

– Vi har inte fått utdelning 
i trean mot de bättre lagen, 
men i B-laget körde vi samma 
uppställning och då besegra-
de vi Partille med elva mål. 
Försvarsspelet med våra höga 
tvåor var i den matchen helt 
avgörande, säger Magnus 
Weistedt.

Ale HF kröp närmare i 
andra halvlek, men gapet var 
för stort för att kunna hämtas 
in.

Som minst var Ryas led-
ning tre bollar.

– Vi fick sex utvisningar, 
hemmalaget bara en. Det har 
varit väldigt målande även för 
de tidigare matcherna i år. 

Vi är fysiska, 
men inte fula. 
Tyvärr straf-
fas vi för det 
och det känns 
orätt. Vi för-

söker spela som i elitserien 
och den nivån klarar uppen-

bart inte domarna, analyserar 
Weistedt.

Den uteblivna poängskör-
den till trots är Ales årsfär-
ske tränare positiv till fort-
sättningen.

– Det sprudlar av energi 
och vilja att vända på det här. 
Jag tror vi är oslagbara efter 
nyår. Får vi bara lite tid på oss 

så kommer vi att sätta det här 
spelet och, då blir vi svårstop-
pade.

Andreas Johansson, Ales 
linjeråtta, ådrog sig ett rött 
kort i slutet av matchen. 
Samtidigt kan konstateras att 
walkoverpoängen från det in-
ställda mötet med ÖHK 2002 
förra veckan uteblir. ÖHK 

har dragit sig ur serien.
Närmast väntar nu mötet 

med topplaget Hisingen/
Torslanda på söndag.

– Det hade varit en fin 
skalp, avslutar Magnus 
Weistedt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale HF får vänta på första segern
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Peter Welin och hans lagkamrater i Ale HF kämpade förgäves i mötet med Rya HF. Det blev 
förlust med 34-29.


