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INNEBANDY

HANDBOLL

Division 4 Göteborg
Skår IBK – V Frölunda FK 8-6 
(2-2, 4-2, 2-2)
Mål Skår: Marcus Pettersson 3, Mat-
tias Hansson 3, Oscar Frii, Johan 
Andersson.
Matchens kurrar: Mattias Hans-
son 3, Marcus Pettersson 2, Johan 
Andersson 1.

Division 1 södra damer
Olofströms IBK – Ale IBF 6-5 
(0-0,5-4,1-1)
Mål Ale: Leoresa Haklaj, Sandra 
Augustsson, Cecilia Isberg, Ann-
Sofie Johansson, Sophia Adolfsson. 
Matchens kurrar: Sofia Skyberg 3, 
Cecilia Isberg 2, Victoria Eriksson 1.

1. Älvstranden 5 +26 15
2. Warberg  5 +42 13
3. SödraDal  5 +20 13
4. Olofström  5 +  2  12
5. Fröjered  4 +  3  9
6. Östra SK Jönköping 5 –24  7
7. Hovshaga  5 –  0  5
8. Kalmarsund 5 –  3  3
9. Malmhaug  4 –  5  3
10. Ale  5 –18  3
11. Pixbo Wallenstam  5 – 19  3
12. Tvååker  5 –24  0

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Hisingen/Torslanda 
33-23 (12-14)
Mål Ale: Rikard Bäckström 5, 
Andreas Johansson 4, Kim Sandberg 
3, Joakim Samuelsson 3, Anton 
Thunberg 2, Mattias Wahlqvist 2, 
Peter Welin 2, Marcus Hylander 2. 
Matchens kurrar: Rikard Bäckström 
2, Anton Thunberg 1.

Division två västra damer
Nödinge SK – Kongelf 28-27 
(16-14)
Mål NSK: Jessica Edler 8, Nathalie 
Löfvendahl 4, Sara Andréasson 
3, Jessica Petterson 3, Johanna 
Bengtsson 3, Sofia Olofsson 3, 
Caroline Karlsson 3, Goran Vlahov. 
Matchens kurrar: Sofia Olofsson 2, 
Nathalie Löfvendahl 1.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 18 okt 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg 103
2. Kjell Andersson/Kåge Samuelsson  96
3. Torsten Johansson/Ole J Jensen 94
4. Ingrid Andersson/Ronny Andersson  93
5. Nils Lindström/Stig Christensson 91
6. Elsa Persson/Rikard Johansson 88
7. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson  81
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SKEPPLANDA. Skår IBK 
toppar innebandyns 
division 4.

I fredagens hemma-
match mot Västra Frö-
lunda FK kom säsong-
ens tredje seger.

Marcus Pettersson 
och Mattias Hansson 
var på målhumör och 
noterades för var sitt 
hattrick.
Skårs herrseniorer har fått 
en smakstart på årets serie-
spel. Styrkan ligger fram-
förallt i offensiven där det 
vimlar av kreativa spelare 
med näsa för mål. Knappt 

nio gjorda mål i snitt per 
match är ett facit som heter 
duga.

Mot Västra Frölunda FK 
var det jämnt halvvägs in i 
matchen då Skår svarade för 
ett avgörande ryck. Under-
läge 3-4 förvandlades till led-
ning 6-4 innan mittperioden 
var till ända. Den sista akten 
slutade precis som den första, 
oavgjort 2-2. Segern innebär 
att Skår är i topp efter fyra 
spelade omgångar. I nästa 
match väntar hittills obe-
segrade Björkekärr på borta-
plan.

Firma Marcus och Mattias scorar
– Hemmavinst och serieledning

Skårs lagkapten Christian Rönkkö och Danny Eriksson ser 
på när Mattias Hanssons kvitteringsmål till 3-3 letar sig in i 
nätmaskorna. 

OLOFSTRÖM. Ale IBF:s 
damer svarade för en 
stark insats borta mot 
Olofströms IBK.

Belöningen var dock 
otacksamma noll 
poäng.

Uddamålsförlusten 
gjorde den långa buss-
resan hem extra tung.

– Det var inget rättvist resul-
tat. Vi kunde lika gärna ha 
vunnit och just därför hade 
oavgjort känts bättre, sa en 
trots allt ganska nöjd Aleträ-
nare i Ralph Gustafsson.

– Det går inte att vara 
bitter och besviken när tje-
jerna gör en så bra match. 
Under en lång säsong brukar 
det ändå jämna ut sig. Idag 
saknade vi det lilla flytet som 
behövs för att vinna jämna 
matcher.

Efter en tät första period 
där lagen tog pulsen på var-
andra lossnade det rejält i 
mittperioden. Olofström 
tog ledningen med 2-0, men 
Ale kom till-
baka flera 
gånger om. 
Plötsligt 
ledde gäs-
terna med 
4-3. Innan sista vilan hade 
ändå hemmalaget ledning-
en med 5-4.

– Det svängde fram och 
tillbaka. Vi hade ett antal bra 

kvitteringschanser i slutet av 
matchen fast å andra sidan 
brände även de några bra 
lägen. Att vår målvakt Sofia 
Skyberg utsågs till match-
ens lirare säger ju ganska 
mycket, menade Ralph Gus-
tafsson.

Trots att det bara har 
blivit en seger på fem försök 
i division ett är tongångarna 

positiva i Ale 
IBF.

– Nu tror 
jag både vi 
och tjejer-
na känner att 

vi är med på allvar. Vi har 
fått upp tempot och hänger 
med bra. Nu har vi Fröje-
reds IF borta på torsdag och 
kan vi hålla samma kvalitet 

då som i lördags är jag över-
tygad om att vi tar poäng, sa 
Ralph Gustafsson.

Ale har haft en tuff in-
ledning på säsongen och av 
seriens främsta lag återstår 
bara att möta Warbergs IC. 
Således är det först nu som 
poängen är planerade att 
hämtas.

– Vi har mycket positivt 
att ta med oss från de inle-
dande matcherna och det 
ska bli spännande att se vad 
som händer nu. Vår kurva 
pekar i rätt riktning.

Mot Olofström var 
Sophia Adolfsson och lag-
kapten Ann-Sofie Johans-
son åter tillbaka i laget.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ale IBF föll med uddamålet

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Olofströms IBK – Ale IBF 6-5 (0-0,5-4,1-1)

INNEBANDY
Division 4 Göteborg
Skår - Västra Frölunda 8-6

Sofia Skyberg storspelade i Ale IBF:s kasse men det räckte 
ändå inte till poäng.

- Älska handboll
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SURTE. När Ale Arena 
stängdes försvann alla 
möjligheter för A-lags-
bandy – trodde vi.

Nu har Surte BK 
bestämt sig för att 
starta om i division 
2/3.

Det är spelare från 
det tidigare P18-laget 
och en del gamla vete-
raner som har tackat 
ja.

I veckan drar barmarksträ-
ningen igång för nya Surte 
BK, tidigare Ale-Surte Ban-
dyklubb. Per Andersson har 
varit ledare för generationen 
bandyspelare födda 1994 i 
tio år. Laget splittrades inför 
årets säsong, då Ale kommun 
tog beslut om att inte spola 
någon is i Ale Arena. Fyra 
spelare finns kvar och det 
räckte för att Per Andersson 
skulle känna suget att fortsät-
ta skapa något.

– Vildkatterna, Ale-Surtes 
B-lag, hade en plats i divi-
sion tre förra säsongen. Den 
tar vi över nu. För att få ihop 
en trupp har vi lockat med ti-
digare farmenspelare och A-
lagsspelare. 14 spelare har nu 
definitivt tackat ja och ytter-
ligare sex är intresserade, be-
rättar Per Andersson.

Helt bekymmersfritt är 

det däremot inte att starta 
ett A-lag med tanke på att 
det numera inte finns någon 
arena i Ale.

– När det gäller våra hem-
mamatcher så kommer vi att 
få spela dem på bortaplan, 
men har vi tur och får en 
kall vinter kommer vi försö-
ka spola is på Surte IP, säger 
Per Andersson.

Envisa rykten skvallrar 
om att veteraner som Stefan 
Nilsson, Fredrik Thelaus, 
Mikael Fischer och Tommy 
Jansson visat intresse för att 
medverka i nya Surte BK. 
Klart är att fjolårets A-lags-
spelare Adam Rohr kommer 
att spela.

– Jag har ju mest haft rollen 
som lagledare tidigare och 
skulle gärna se att vi hittar en 
bandykunnig person till vår 
satsning. Även om det finns 
stor kunskap i laget är det bra 
om det finns en kompetent 
coach vid sidan av. Dessut-
om saknar vi för tillfället sli-
pare och materialare. För-
hoppningsvis tas det här be-
skedet emot positivt och fler 
bandyvänner än jag känner 
kanske blodad tand. Vi måste 
gå vidare nu, avslutar Per An-
dersson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Det blir A-lagsbandy i Surtegsbandy i Surte

Surte Bandyklubb kommer att anmäla ett seniorlag till seriespel den kommande säsongen. 
Laget får spela i division 2/3, en kombinerad serie där de främsta lagen avslutar i tvåan.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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