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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog åtta par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg      106
2. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson   89
3. Bertil Hansson/Thomas Elfving   88 p

BASKET

FOTBOLL

HANDBOLL

Division 3 Westra damer
Ale Basket – Lundby Basket 
93-59
Poäng Ale: Sofia Mollqvist 34, Cecilia 
Ahlin 23, Tanja Kourmadias 12, 
Johanna Forsberg 11, Frida Blomster 
4, Amanda Orlinis 4, Maria Thorsson 
3, Sanna Svensson 2.

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Surte/Kareby F13 är 
nya Götalandsmästa-
re efter att ha besegrat 
Skirö AIK i finalen med 
de märkliga bandysiffror-
na 12-10. Matchen spela-
des i Ale Arena. Trots att 
det var en del tjejer som 
aldrig spelat 11-manna ti-
digare kämpade hela laget 

föredömligt. Stor match-
hjälte i denna final blev Ida 
Friman som gjorde alla 12 
mål. När hände det senast? 
Nämnas skall också vår 
duktiga målvakt Felicia Ja-
nebrink som stod för ett 
antal svettiga räddning-
ar när matchen stod och 
vägde.                         ❐❐❐

Surte/Kareby F13 
Götalandsmästare

Surte/Kareby F13 kan titulera sig Götalandsmästare 2012.

ALAFORS. Ale Baskets 
damer tog sin åttonde 
seger.

Jakten på den abso-
luta serietoppen fort-
sätter, men blir svår 
att nå.

– Varberg tappar inte 
det här och som det är 
just nu har vi inget att 
hämta i tvåan, säger 
lagets coach Emmelie 
Cansby.

Mötet mellan Ale Basket 
och Lundby Basket i Lede-
thallen var det första av två. 
Lagen möts igen på samma 
plats nu på 
lördag. Första 
matchen var 
resultatmäs-
sigt en kas-
saskåpsäker 
seger. Hemmalaget tog en 
tidig ledning och när gäs-
terna närmade sig höjde Ale 
Basket tempot. Segermargi-
nalen stannade till sist vid 34 
poäng.

– Det är klart jag är nöjd, 
men det finns fortfarande 
mycket kvar att slipa på. Vi 
slarvar en hel del och gör 
många enkla misstag. Fast vi 
vinner och det ska vi njuta av, 
säger Emmelie Cansby.

Matchen var också Ceci-
lia Ahlins sista i Ale Basket 
– åtminstone för nu. Nästa 
gång hon springer in på bas-
ketplan är det i division två 
laget Kvarnbys matchtröja.

– En chans jag måste ta. 
Jag kommer att sakna tje-
jerna, men går jag nu så får 
jag spela för Kvarnby redan 
den här säsongen. Det är en 
utmaning. Vi får se hur det 
går, säger Cecilia Ahlin som 
med sina 23 poäng var hem-
malagets näst bästa poäng-
plockare efter Sofia Moll-
qvist.

Att Ahlin har en framtid 
inom basketen är klubbens 

eldsjäl, Len-
nart Bloms-
ter, övertygad 
om.

– Cissi är 
en jättetalang 

och kan bli en av landets 
bästa om hon bara bestäm-
mer sig för det. Några gen-
vägar finns inte, utan det är 
stenhård träning som gäller.

För Ale Baskets del gäller 
det att kämpa vidare i dam-
trean. En silverplats i årets 
serie är inom räckhåll. Var-
berg ser dock ut att hålla 
undan, men en andraplats 
skulle vara en bra prestation.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ny seger för Ale Baskets damer
– Men avancemang blir svårt att nå

BASKET
Division 3 Westra damer
Ale Basket – Lundby Basket 93-59

Välkommen till
Ale Golfklubb 
– oasen vid riksväg 45, endast 25 min från Göteborg

Alfhems Kungsgård 195
Alvhem
0303-33 60 33
www.alegk.se

18 hål+ korthåls-bana

Korthålsbana

/Alfhems Wärdshus

Fullutrustad konferens-
  anläggning

Nybörjarutbildning med
   kontinuerlig start

Bli medlem hos oss, flera olika 
alternativ t.ex. 467 kr per mån 
med autogiro.
Särskilt medlemsskap för 
småbarnsföräldrar.

För mer information ring 0303-33 60 33

Prova på golf varje torsdag!

Cecilia Ahlin.

GÖTEBORG. Först det 
dåliga; Ahlafors IF har 
tappat fyra tunga namn 
inför årets säsong.

Sen det bra; Det 
märks inte!

Ahlafors IF borta-
besegrade Warta med 
klara siffror i årets 
tredje träningsmatch.

Fjolårets lagkapten och mitt-
back Rikard Nylander har 
flyttat till ostkusten, ytter-
mittfältaren Niclas Elving 
gör ett nytt försök på elitnivå 
med Gunnilse IS och fick 
sällskap av förra årets komet 
Jihad Nashabat. Förra 
årets spelande assisterande 
tränare Michel Bernts-
son-Gonzales har inlett 
en tränarkarriär i Lundens 
BK. Självklart är detta fyra 
mycket tunga förluster för 
AIF, men likt tidigare år har 
övriga spelare utvecklats ett 
snäpp och ansvaret har för-
flyttats. Numera är Henrik 
Andersson den självklare 
ledaren och ett tungt ankare 
i försvaret. Johan Elving 
dominerar på mittfältet och 
Peter Antonsson är åter en 
vass anfallare med känsla för 
målet. Med stabile Andreas 
Skånberg mellan stolparna 
har Ahlafors IF en central-
linje som kommer att ge 
laget en nödvändig ryggrad 
i trean.

– Johan Elving har inlett 
året strålande. Idag spelar 

han kanske med lite små mar-
ginaler i början på matchen, 
men i andra halvlek var han 
tillbaka som vi vill se honom. 
Han väggade snyggt med 
Moa till hans vackra 3-1-mål, 
berömde assisterande träna-
ren Ola Holmgren.

De två första målen signe-
rades Peter Antonsson och 
det fanns bud på fler AIF-
mål. En handfull riktigt klara 
målchanser brändes och 
bortsett de inledande tjugo 
minuterna hade gästerna på 
Sälöfjordsplanen matchen 
under kontroll. 

– Sista halvan på första och 
i princip hela andra halvlek 
är jag nöjd med. Det märks 
att vi har ägnat tid åt anfalls-
spelet. Killarna hittar många 
kreativa passningsalterna-
tiv och intressanta vinklar i 
spelet, ansåg Ola Holmgren.

Saknar ersättare
Lagledningens största 
huvudbry ser ut att vara 
mittbackspositionen. Rikard 
Nylanders ersättare saknar 
inte namn, frågan är bara 
vem? I söndags testades 
Rasmus Johansson och 
Gustav Vigelius. Båda 
gjorde det bra, men är vana 
att spela längre upp på plan. 
Imponerade gjorde nyför-
värvet Robin Larsson bred-
vid Peter Antonsson under 
första halvlek liksom Sebas-
tian Hällbäck på höger-
kanten. Det matades in fina 

Ett nytt Ahlafors tar form

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ankaret längst bak. Henrik Andersson är nu ryggraden i Ankaret längst bak. Henrik Andersson är nu ryggraden i 
Ahlafors IF:s defensiv, en av många spelare som har utveck-Ahlafors IF:s defensiv, en av många spelare som har utveck-
lats enormt de senaste åren. Idag utstrålar Henke självför-lats enormt de senaste åren. Idag utstrålar Henke självför-
troende och erfarenhet i allt högre utsträckning. Den stora troende och erfarenhet i allt högre utsträckning. Den stora 
AIF-frågan är vem som ska bilda mittlås med honom.AIF-frågan är vem som ska bilda mittlås med honom.

AHLAFORS IF 2012
Nyförvärv: Robin Larsson, Vele-
bit, Marcus Waltilla, Kållereds SK, 
Erik Häggström, Grebbestad, Raid 
Juma, Älvängens IK, Addi Tuzinovic, 
FC Kozara.
Förluster: Michel Berntsson-Gon-

zales, Lundens BK, Rikard Nylander, 
slutat, Jihad Nashabat, Gunnilse IS, 
Niclas Elving, dito.
Tränare: Lars-Gunnar Hermansson, 
andra året, Ola Holmgren, assiste-
rande.

inlägg och bara tillfälligheter 
räddade hemmalaget från 
ytterligare baklängesmål.

Tidigare träningsmatcher 
har slutat med seger borta 
mot Stenkullen (1-0) och 
en förlust borta mot Skof-
tebyn (4-2), men helt klart 
ser Ahlafors ut 
att bli att räkna 
med även i år.
AIF:s startelva: Mål-
vakt: Andreas Skån-
berg. Försvar: Pontus 
Otter, Henrik Andersson, Rasmus 
Johansson, Anders Andersson. Mittfält: 
Sebastian Hällbäck, Johan Elving, Moa, 
Niklas Ahlbom. Anfall: Peter Antonsson, 
Robin Larsson.

– Tunga förluster märks inte

Division 4 Göteborg, damer
Ale HF – Bollebygd 22-19
Matchens kurrar: Amanda Franzén 
2, Josefin Sjöholm 1.
Kommentar: Ales damer lyckades 
bryta den dåliga trenden och 
vinna helgens hemmamöte med 
Bollebygd. Hemmalaget spelade 
med tålamod, en härlig vilja och ett 
stort hjärta under sextio minuter. 
Försvarsinsatsen var magnifik och 
framåt tog man vara på de tillfällen 
som bjöds. Det resulterade i en 
välförtjänt och viktig seger.

Träningsmatcher
Warta – Ahlafors 1-3 (1-1)
Mål AIF: Peter Antonsson 2, Moha-
mad Abdulrazek.

Älvängens IK – Myckleby 2-2 (0-0)
Mål ÄIK: Patrik Gentoft, Niklas 
Pålsheden.

Kongahälla – Skepplanda 2-2 (0-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Jonat-
han Svensson.

FOTBOLL
Träningsmatch
Warta - Ahlafors IF 1-3 (1-1)


