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INNEBANDY

HANDBOLL

Division 1 södra damer
Ale IBF – Warbergs IC 0-10 (0-1,0-
7,0-2)
Matchens kurrar: Leoresa Haklaj 
3,  Malin Bernhardsson 2, Sophia 
Adolfsson 1.

1. Älvstranden 8  30  21
2. IK Södra Dal 8  23  19
3. Fröjereds IF 8  6    18
4. Warberg  8   46 16
5. Olofström  8 -  3  15
6. Kalmarsund 8   9    12
7. Hovshaga  8    3   10
8. Östra SK Jönköping 8 – 29 10
9. Pixbo Wallenstam 8 – 15   9
10. Malmhaug 8 –11     5
11. Ale IBF   8 – 29  4
12. Tvååker  8 –30    1

Division 2 västsvenska västra
Bjurslätt/Hisingen – Nödinge SK 
19-22
Mål NSK: Ingen uppgift. 
Matchens kurrar: Nathalie Löfven-
dahl 2, Sofia Hvenfelt 1.

Division 3 västsvenska västra
IK Baltichov – Ale HF 28-33 
(15-18)
Mål Ale: Marcus Hylander 4, Peter 
Welin 4, Micael Strigelius 3, Niclas 
Eriksson 3, Rikard Bäckström 3, Kim 
Sandberg 3, Mattias Johansson 3, 
Joakim Samuelsson 3, Anton Thun-
berg 3, Andreas Johansson 2, Mikael 
Wahlqren 2.
Matchens kurrar: Peter Welin 2, 
Rikard Bäckström 1.

1. Rosendals IK 7 100 14
2. Fjärås HK  7   81  14
3. Hisingen/Torslanda 8   61  12
4. Särökometernas HK 7   37  8
5. Västra Frölunda IF 7    -1   7
6. Ale HF  7   –5   6
7. IK Baltichov 7  –12   6
8. Rya HF  7  –15   5
9. Kärra HK  8    8   4
10. BK Banér  7  –61   4
11. ÖHK Göteborg  8 –193 0

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 15 nov 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng. 
Följande par hamnade över medel:
1. Marcus Sandberg/Eiron Andersson  99
2. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson   89
    Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson
4. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch  88
5. Elsa Persson/Rikard Johansson   83
6. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           80

BOHUS. Ale IBF höll 
spelet uppe i en period 
sen tog seriefyran 
Warbergs IC över med 
besked.

Matchen slutade till 
sist hela 10-0.

Resultatet sa dock 
mer om motståndarna 
än om hemmalaget.

Den första hemmamatchen 
i nya Bohushallen blev ett 
platt fall för  Ale IBF:s damer. 
Warberg var helt enkelt för 
bra. Bollen gick som på ett 
snöre och passningarna var 
lika exakta som snabba. Ale 
IBF straffades också hårt av 
snabba omställningar och 

vassa direktskott. I andra pe-
rioden gick gästerna från 0-1 
till 0-8. 

– De får två psykolo-
giskt tunga mål. Det första 
sju sekunder före slutsigna-
len i första perioden och det 
andra direkt 
efter pausvi-
lan. Plötsligt 
hade de 2-0 
trots att vi stod 
upp bra. Sen 
vet jag inte 
riktigt vad som hände, men 
vi klappade ihop. Huvud och 
ork hängde inte med, ana-
lyserade Aletränaren Ralph 
Gustafsson som dock var 
nöjd med avslutningen.

– Vi bestämmer oss för att 
hålla nere siffrorna och kan 
trots resultatet gå av plan med 
gott samvete.

Warbergs IC tillhör de-
finitivt seriens bästa lag och 
kommer med stor sanno-

likhet att 
utmana om 
seriesegern i 
vår. För Ale 
IBF:s del 
gäller fortfa-
rande att ta 

nödvändiga poäng mot rätt 
lag och om möjligt rädda sig 
kvar i ettan. Laget är för till-
fället nästjumbo och det är 
sex poäng upp till strecket.

– Vi får ta med oss vår 

första period då vi spelar ag-
gressivt och har en bra rörel-
se i laget. Att det inte räcker 
mot en så skicklig motstån-
dare som Warberg är en sak, 
mot övriga lag kommer det 
att ge poäng. Det är jag helt 
övertygad om. När vi möter 
topplagen handlar det om att 
se och lära. Det är klasskill-
nad och den hämtar vi inte 
in på en säsong. Det skiljer 
ganska mycket i medelålder 
också, konstaterade Ralph 
Gustafsson som var impone-
rad av Warberg.

I nästa omgång står FBC 
Kalmarsund på tur. En bort-
amatch som innebär en lång 
resa och som dessutom är av 

stor betydelse. Kalmarsund 
ligger precis ovanför streck-
et och skulle vara värdefullt 
att besegra.

– Det skulle helt klart vara 
en bonus, men framför allt är 
de två nästkommande match-
erna avgörande för seriens 
utgång. Då har vi Malmhaug 
och Tvååker hemma, betona-
de Ralph Gustafsson.

LILLA EDET. Lilla Edets 
IF har gjort klart med 
ny tränare.

Eller rättare sagt 
Edet FK, som den nya 
föreningen kommer att 
heta.

Torben Christian-
sen blir en nygammal 
bekantskap för spe-
larna på Ekaråsen.

Sent omsider kom beskedet 
som många väntat på, näm-
ligen vem som skulle bli den 
första tränaren för nybildade 
Edet FK – en fusion mellan 
Lilla Edets IF och Inlands IF. 
Valet föll på Torben Christi-
ansen som har ett förflutet i 

båda föreningarna.
– Med Torben vid rodret 

vet vi vad vi får. Torben har ett 
stort engagemang och fören-
ingskänsla, säger Anders Jo-
hansson, ordförande i LEIF.

Senast Torben Christian-
sen var verksam på Ekaråsen 
var 2006. Sitt senaste tränar-
uppdrag hade Torben 2010 
då han drillade Lödöse/Ny-
gårds herrseniorer.

– En majoritet av spelar-
na förordade Torben och det 
är med spänning som vi ser 
fram emot 2012. Årets säsong 
blev inte riktigt vad vi hade 
hoppats på, säger Anders Jo-
hansson.

På spelarsidan finns dess-

värre några kännbara spe-
larförluster att rapporte-
ra om. Målvakten Christof-
fer Berglund har bestämt 
sig för spel i Göta BK. För-
svarsspelarna Emil Lund-
blad och Fredrik Corneli-
usson går samma väg. Klart 
är också att Marcus Tersing, 
som den gångna säsongen var 
spelande assisterande tränare, 
lämnar Edet.

– Det stämmer. Jag har fått 
några anbud och räknar med 
att ha klart med en ny klubb 
inom kort. Mer än så kan jag 
inte säga i dagsläget, säger 
Tersing till Alekuriren.

JONAS ANDERSSON

Torben tillbaka på Ekaråsen

Torben Christiansen blir historisk genom att bli den första tränaren för Edet FK i Torben Christiansen blir historisk genom att bli den första tränaren för Edet FK i 
division 3.     Arkivbild: Jonas Anderssondivision 3.     Arkivbild: Jonas Andersson

– Nu stundar nyckelmatcher

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lagkapten Ann-Sofie Johansson får nu tagga sina lagkamrater till stordåd borta mot Kalmarsund nu på lördag. Söndagens hemmamatch i nya Bohushallen 
gör de dock klokt i att glömma snarast möjligt. 0-10 slutade mardrömmen.

FOTBOLL
Division 1 södra damer
Ale IBF – Warbergs IC 0-10 (0-1,0-7,0-2)

Platt fall för Ale IBF:s 
damer i nya Bohushallen


