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• Kaffe
• Hembakt
• Korv & Bröd
• m.m.

VÄLKOMMEN 
TILL 34:E UPPLAGAN AV

ALE GYMNASIUM • NÖDINGE
18 - 20 NOVEMBER

Mer information på www.nolcupen.se

Matchsponsor:

Skarpe Nord
Sönd 20 nov, kl 13.15 

IFK KUNGÄLV 
vs

TILLBERGA

ELITSERIEBANDY!

NÖDINGE. Ale IBF var 
länge illa ute, men 
vände 0-2 till 2-2 i 
slutperioden.

Målvakten Sofia 
Skyberg, 19, var stor 
matchhjälte med ett 
antal fantomrädd-
ningar.

– Hon har varit 
fantastiskt bra hela 
säsongen, berömmer 
tränaren Ralph Gus-
tafsson.

Poängen som bärgades inför 
162 åskådare i Ale gymnasi-
um var Ale IBF:s första på 
fem matcher. Som drabb-
ningen utvecklade sig fick 
båda lagen se sig tämligen 
nöjda med delad pott. Gäs-
tande Hovshaga AIF hade 
den första halvan av match-
en, medan Ale IBF fick kämpa 
sig in i handlingen. Sju mi-
nuter före slutsignalen satte 
Hanna Berglund en välför-
tjänt kvittering.

– Det var en stor lättnad. 
Jag ville inte ha ytterligare en 
uddamålsförlust och tjejerna 
hade jobbat ihop till poängen 
så det kändes väldigt skönt, sa 
Ralph Gustafsson.

Ale inled-
de tveksamt 
och nervöst. 
Hovshagas 
ledningsmål 
var en bjud-
ning från 
ett passivt och virrigt för-
svarsspel. Uret visade bara 
drygt två minuter. Tio mi-
nuter senare i första perio-
den letade sig ett slumpmäs-
sigt flippskott långt utifrån in 
i nätmaskorna bakom Sofia 
Skyberg. 2-0 speglade match-
bilden väl, men det skulle bli 
bättre med hemmaögon sett. 
I mittperioden ökade Ale in-

tensiteten och aggressiviteten 
i spelet. 14:48 hade gått när 
Malin Bernhardsson skick-
ade in bollen framför kassen 
där notoriske målskytten 
Sophia Adolfsson stod pla-
cerad. Reduceringen till 1-2 

gav liv i till-
ställningen.

– Vi fick 
ytterliga-
re energi 
och tjejer-
na kände 

att vi var på väg in i match-
en på allvar. Vi behövde inte 
säga särskilt mycket inför den 
tredje perioden. Alla visste 
vad som krävdes.

Flertalet spelare som 
börjat trevande växte in i sina 
roller och var i sista perioden 
precis så bra som vi lärt känna 
dem. Med lite tur hade Ale 
tagit med sig full pott.

– Det var nog ändå rättvist 
att vi delade på poängen. Vi 
hade båda varsitt stolpskott, 
summerade Gustafsson som 
bara behöver vänta en vecka 
till nästa spännande hemma-
match.

Ale IBF möter på söndag 
tabelltrean Warberg IC. Det 
blir första division ett match-
en i nya Bohushallen.

– Det ska bli riktigt kul. 
Warberg är en ordentlig vär-
demätare och det ska bli kul 
att se var vi står.

SKEPPLANDA. Derny 
Harman.

Där har ni Skepplanda 
BTK:s nye huvudträ-
nare.

– Jag är riktigt sugen, 
det ska bli skoj att få 
träna ett herrlag igen, 
säger Derny till lokal-
tidningen.

SBTK-styrelsen fick sin 
önskan infriad. Efter en tids 
betänketid tackade Derny 
Harman ja till uppdraget 
som tränare för Forsvallens 
stolthet, som de två senaste 
säsongerna slutat tvåa i divi-
sion 5 Västergötland Västra.

– Det är en ung, ambitiös 
och harmonisk grupp som 
jag får förmånen att arbeta 
med. Det ska bli oerhört 
intressant, säger Derny.

En avgörande betydelse 
för Derny Harmans beslut 
var att övriga pusselbitar i 
ledarorganisationen skulle 
falla på plats. Jimmy Johans-
son blir kvar som assiste-
rande tränare och Kjell 
Björstedt fortsätter också 
sitt uppdrag som fystränare.

– Det var en förutsättning 

för att jag skulle tacka ja, fast-
slår Harman som de senaste 
säsongerna varit verksam 
som ungdomsledare i SBTK.

Noterbart är att fjolårets 
fantastiska bedrift att som 
enda division 5-lag ta sig till 
kvartsfinal i DM nu gene-
rerat i en plats i Svenska 
Cupen 2012. Omgång 1 
kommer att spelas i slutet av 
juli eller början av augusti 
med de totalt 64 lag som 
distrikten anmäler. Dessa lag 
kommer från division 1 och 
neråt. Omgång 2 spelas pre-
liminärt 18-19 augusti med 
32 vinnare från omgång 1 
samt de 32 lagen i Allsvens-
kan och Superettan.

– Detta blir verkligen 
något att se fram emot för 
klubben och för killarna, 
säger Derny Harman, som 
hoppas få behålla truppen 
intakt och eventuellt också 
krydda den med ett par 
nyförvärv.

Skepplandas damer, som 
trillade ur division 2 i år, har 
också klart med ny tränare. 
Johan Rehnlund efterträder 
Christian Andersson. 

JONAS ANDERSSON

Derny Harman ny SBTK-tränare
Derny Harman blir ny tränare för Skepplanda BTK:s herrse-
niorer i division 5.

Ett steg i rätt riktning
– Ale IBF:s damer räddade poäng hemma
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INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ale IBF – Hovshaga AIF 2-2

Jennie Hedberg var en av få 
som hade energi hela matchen.

Bohus gymnastikförenings yngsta bjöd på uppskattad upp-
visning i periodpauserna.

www.laget.se/aleibf

INNEBANDY I BOHUSHALLEN

Söndag 20/11

Div2 herr, kl 12.15
Ale IBF - Pixbo Wallenstam IBF

Div1 södra damer kl 15.00
Ale IBF - Warberg IC

Matchvärd:
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