
NÖDINGE. Ale IBF för-
lorade seriepremiären 
efter stor dramatik.

Domaren dömde bort 
ett till synes korrekt 
kvitteringsmål i slutse-
kunden.

– Ett drama som fi ck 
en mycket bitter efter-
smak, men vi kommer 
igen, säger Aletränaren 
Andreas Klein.

Det blev som väntat en 
mycket tuff premiärmatch 
för Ales herrar i Ale gymna-
sium. Eftersnacket kom dock 
inte att handla om innebandy 
i allmänhet utan om domare 
i synnerhet. Initiativet i 
matchen pendlade, men i 
slutperioden kopplade Back-
adalen ett visst grepp. Hem-
malaget jagade länge ett kvit-
teringsmål och skam den som 
ger sig. Med blott 20 sekun-
der kvar att spela lyckades 
Christian Rönkkö trycka in 
5-5. Det borde ha betytt för-
längning, men gästerna var 
inte färdiga. Klockan visade 
19:53 när Emil Kronaas 
utmanade hela Aleförsvaret 
och själv lyckades få in 5-6. 
Slut på dramatiken? Nej, den 

hade knappt börjat.
Ale IBF tekade framgångs-

rikt och fick fram bollen 
till tvåmålsskytten Mattias 
Hansson som stoppades 
bryskt framför motståndar-
målet. Frislag. Hemmalaget 
tog vara på 
chansen och 
k v i t t e r a d e 
till 6-6, men 
hade inte 
observerat att 
en av domarna var på väg till 
sekretariatet för att säker-
ställa tiden. Målet dömdes 
bort. Frislaget fick göras 
om. Även denna gång lycka-
des Ale få in bollen. Martin 
Eriksson friställde Johan 
Olsson som avslutade säkert. 
Till allas förvåning viftade 
återigen en av domarna avvi-
sande med armarna. Han 
hade inte hört sin kollegas 
klartecken för spel och trots 
våldsamma protester fick fri-
slaget gå om en tredje gång 
och nu var Ales energi slut. 
Matchen slutade med en 
uddamålsförlust som kändes 
extra bitter efter de omdisku-
terade domsluten.

– Jag tror att publiken 
fick bra underhållning. Det 

skiljde aldrig mer än ett mål 
och det var tufft och tätt hela 
matchen. Sedan är det tråkigt 
att domarna ska få huvudrol-
len och det är beklagligt att 
de inte ens kan kommunicera 
med varandra. När vi gör 
mål på frislag nummer två 
så har den ena domaren givit 
Martin Eriksson klartecken, 
men det vågade han inte 
erkänna sen. Även motstån-
darna bad om ursäkt efter 
matchen så det handlar inte 

om att vi är dåliga förlorare. 
Det var en domarskandal, 
menar Andreas Klein.

Behöver flyt
Om Ale IBF hade margi-
nalerna emot sig i lördags 
så kanske det är tvärtom på 
söndag – och det kan behö-
vas då seriefavoriterna Guld-
heden står för motståndet.

– De har värvat tungt och 
vi har väldigt svårt för att 
spela på deras parkett, men 
får vi lite flyt retroaktivt så ska 
vi nog kunna ställa till besvär. 

Det som måste bli bättre till 
nästa match är försvarsspelet. 
I efterhand är tre av Backa-
dalens mål bjudningar från 
oss, säger Andreas Klein som 
dock hyllade sina nyförvärv i 
seriepremiären.

– Jag tycker att Christian 
Rönkkö imponerade stort. 
Två mål i sin debut är bra 
gjort och även Oscar Frii 
kämpade på bra. Vi har något 
riktigt bra på gång.
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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  100
2. Elsa Persson/Rikard Johansson         87
3. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson    72

FOTBOLL

HANDBOLL

INNEBANDY

Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – IFK Åmål 1-2
Mål AIF: Peter Antonsson. Matchens 
kurrar: Johan Elving 3, Markus Samuels-
son 2, Peter Antonsson 1.
Edet FK – GFF 7-1 (6-0)
Mål EFK: Marcus Olsson 3, Martin 
Erlandsson, Niklas Fredriksson, Michael 
Mellqvist, Almedin Besic.

Division 5 Västergötland V
Halvorstorp – Skepplanda 1-0 (0-0)
Matchens kurrar SBTK: Christofer 
Küchler 3, Niklas Antonsson 2, Emil Frii 1.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Trollh. IF 2-3 (1-0)
Division 6D Göteborg
Älvängen – Zenith 2-0 (1-0)
Mål ÄIK: Johan Wester, Johan Parinder.
Nol – Bosna 1-6 (1-2)
Mål NIK: Jesper Pedersen.
Tuve – Surte 4-4 (2-1)
Mål SIS: Hardi Kalkali 3, Thomas 
Hansson.

Division 7D Göteborg
Ramberget – Bohus 7-1 (0-0)
Mål BIF: Stefan Nilsson.

Division 4A Göteborg, dam
Älvängen – Kungälvs FF 2-2 (2-1)
Mål ÄIK: Matilda Pettersson, Emelie 
Johansson. Matchens kurrar: Anki 
Olsson 3, Matilda Pettersson 2, Ronja 
Henriksson 1.
Division 5 Göteborg
Ahlafors – Tuve 2-7

NÖDINGE. Ale IBF:s 
damer tog en skön pre-
miärskalp.

Trots att spelet inte 
var på topp var poäng-
en aldrig hotade.

– En typisk premiär-
match med en hel del 
nerver, säger årsfärske 
tränaren Jan Petters-
son.

Ale IBF:s damer är tillbaka i 
division två efter ett försök i 
den näst högsta serien. Med 
i princip samma trupp som 
i fjol kom hemmalaget till 
spel mot IBF Backadalen i 
lördags.

– Det viktigaste var att 
vinna och det gjorde vi, sen 
finns det mer att önska. I 
veckan får vi slipa på för-
svarsspelet. Två av målen 
som vi släpper in är rena 

markeringsmissar, menar Jan 
Pettersson som ändå var nöjd 
med mycket.

– Stundtals 
spelar vi riktigt 
bra och visar 
mycket energi. 
Att vi tappar 
boll och går bort oss tror 
jag enbart har med nerverna 
att göra. En seriepremiär är 
alltid lite speciell.

Lagen följdes åt till 2-2, 
där Ale gjorde ett ryck i mitt-
perioden till 5-2. Backadalen 
hämtade sig aldrig från det 
och segern kändes tidigt väl-
digt säker.

På söndag väntar Guld-
heden borta och då ska det 
defensiva arbetet förhopp-
ningsvis se bättre ut.

– Vi försöker lära tje-
jerna att när motståndarna 

har bollen måste alla delta i 
försvarsspelet. Du måste ta 

bort din spe-
lare, alla har 
ett uppdrag i 
vårt försvars-
spel och det 
ansvaret går 

inte att komma undan, säger 
Pettersson.

Lagkapten Cecilia Isberg 
visade vägen med två mål 
liksom matchens lirare 
Sandra Augustsson. Glän-
ste gjorde också målvakten 
Sofia Skyberg och höger-
backen Victoria Ericsson.
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INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – IBF Backadalen 6-3

Säker premiärseger 
för Ale IBF:s damer

Division 2 Göteborg
Ale IBF – IBF Backadalen 5-6 
(2-3,2-0,1-3)
Mål Ale: Mattias Hansson 2, Christian 
Rönkkö 2, Martin Eriksson
Matchens kurrar: Mattias Hansson 3, 
Christian Rönkkö 2, Martin Eriksson 1. 

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – IBF Backadalen 6-3
Mål Ale: Sandra Augustsson 2, 
Cecilia Isberg 2, Lena Lönnroth, 
Emma Asplund. Matchens kurrar: 
Sandra Augustsson 3, Sofi a Skyberg 2, 
Victoria Ericsson 1.

Men dramatik när herrarna föll

Domarna hamnade i centrum när matchen mellan Ale IBF och Domarna hamnade i centrum när matchen mellan Ale IBF och 
Backadalen avgjordes. Två mål dömdes bort.Backadalen avgjordes. Två mål dömdes bort.
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Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – 415 Östra Göteborg 
19-19 (8-11)
Mål NSK: Elina Mathiasson 5, Jessica 
Petersson 4, Sofi a Olofsson 2, Jenny 
Jensdottir 2, Catrine Aronsson 2, 
Caroline Karlsson 2, Sara Andréasson 
och Jessica Edler 1 vardera.
Matchens kurrar: Jessica Petersson 2, 
Sara Andréasson 1. 
Division 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF 30-23
Mål Ale: Peter Welin 5, Joakim Samu-
elsson 3, Niclas Ericsson 3, Mikael 
Wahlgren 2, Andreas Johansson 2, 
Jonathan Cederholm 2, Marcus Hylan-
der, Kim Sandberg och Simon Liljeblad 
1 vardera. Matchens kurrar: Torbjörn 
Mattsson 2, Anton Thunberg 1. 
Division 5 Göteborg, dam
Varberg – Ale HF 15-19 (9-11)
Mål AHF: Jennie Eliasson 5, Kicki Rosén 
4, Sara Johansson 4, Ulrica Kjellin 2, 
Zannah Larsson 2, Michaela Janefeldt 
2. Matchens kurrar: Linda Pekkilä 2, 
Kicki Rosén 1. 
Kommentar: Ale HF:s damer åkte till 
Varberg och kunde vända hem med 
en ny tvåpoängare. Ett mycket bra 
målvaktsspel lade grunden till vinsten. 
skrivas till fyra bollar.

Lena Lönnroth gratuleras Lena Lönnroth gratuleras 
efter att ha gjort ett av efter att ha gjort ett av 
Ales sex fullträffar.Ales sex fullträffar.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – IBF Backadalen 5-6


