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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem deltog 
8 par. Medel var 72 poäng och föl-
jande par placerade sig över medel:
1. Åke Wänström/Conny Törnberg    104
2. Elsa Persson/Rikard Johansson 98
3. Torsten Johansson/Ole J Jensen  92
4. Marcus Sandberg/Eiron Andersson   91
5. Lilly Karlbom/Curt Johansson   83
6. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson     81

FLODA. Ale IBF:s damer 
hade stort manfall inför 
fredagens bortamatch 
mot Floda.

Laget kom till spel 
med blott åtta spelare.

Ändå blev det ytter-
ligare en seger att föra 
till protokollet.

Fortsatt serieledning och 
fjärde raka vinsten. Ale IBF:s 
damer har fått en kanonstart 
på säsongen, men det såg 
svårt ut mot Floda. Sjukdo-
mar, skador och annan från-
varo gjorde att tränaren Jan 
Pettersson endast hade fyra 
anfallare och tre backar att 
spela med.

– En stor eloge till våra 
tappra tjejer. Det ska egent-
ligen inte gå. De kämpade 

som djur och Floda lyckades 
inte utnyttja att de var fler. Vi 
är bra tränade och orkade stå 
emot. Det var en laginsats av 
bästa märke, 
b e r ö m m e r 
Ale IBF:s års-
färske dam-
lagstränare.

Efter en 
mållös första period small 
det till direkt i mittperioden. 
Emma Gunnarsson inledde 
målskyttet och Malin Bern-
hardsson fyllde på fem 
minuter innan pausvila.

– Jag var rädd för att 
krafterna skulle ta slut inför 
tredje perioden, men tje-
jerna hade bestämt sig för att 
vinna. De är enormt starka, 
säger Jan Pettersson.

Emma Gunnarsson gjorde 

sitt andra mål för matchen 
knappt nio minuter in på 
slutperioden. 3-0 var tungt 
för Floda och det blev inte 

lättare när 
Emma Asp-
lund satte 
fyran. Då 
var matchen 
avgjord.

– Floda tillhör inte seriens 
vassaste motstånd, men att 
vinna med 5-1 på bortaplan 
när du inte ens har tillgång 
till två femmor är väldigt bra. 
Jag är oerhört imponerad!

På onsdag väntar tuffare 
tag hemma i Ale gymnasium. 
Då kommer tabellfyran och 
en förhandsfavoriterna, IBK 
Göteborg, på besök.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

GÖTEBORG. En histo-
risk seger som ger eko!

I lördags vann Älv-
ängens IK F-99 som 
första alelag någonsin 
Sanktan.

I fi nalen besegra-
des ärkerivalen Hönö/
Björkö efter ett raffl an-
de straffavgörande.

I lördags stod Älvängens IK:s 
F-13-lag som regionens vin-
nare av 2012 års upplaga av 
Sveriges största turnering – 
Sanktan (region Väst/Göte-
borg). Sanktan-finalen spela-
des mot Hönö/Björkö, som 
vann högsta Göteborgsserien 
genom att slå just ÄIK med 
3-2. Det blåvita alelaget hade 
således revansch att utkräva. 
Finalen spelades på Valhalla 
Idrottsplats. Tio minuter 
före avspark gick lagen in 
under pompa och ståt och 
inför en jublande publik. Ett 
minne för livet!

Matchen började i rasande 
fart och det blev direkt ställ-
ningskrig, båda lagen hade 
mycket bra försvarsorgani-
sation och det bjöds inte på 
några direkta målchanser, 
bara mycket bra spel. 

Målen skulle dock 
komma. Lagen följdes åt till 
3-3. Hönö/Björkö lyckades 
i den sista övertidsminuten 
få till ett kvitteringsmål på 
hörna. Straffar fick därmed 
tillämpas. 

I det nervpirrande straff-

avgörandet var det ÄIK som 
visade störst kyla. Segern var 
ett faktum och Älvängens IK 
F-99 stod som vinnare av 
Sanktan. Lagkapten Ronja 
Henriksson fick motta den 

ståtliga bucklan och seger-
jublet visste inga gränser. 
Ronja erhöll också pris som 
bästa spelare i finalen samt 
Sanktans kompispris.

❐❐❐

www.laget.se/aleibf

Torsdag 1/11 2012
Alegymnasium 

Div 2 herrar, kl 20.00
Ale IBF - Billingsfors

Onsdag 31/10 2012
Bohushallen

Div 2 damer, kl 20.00
Ale IBF - IBK Göteborg

Matchvärd:

Ale IBF:s damer går som tåget

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Floda – Ale IBF 1-5 (0-00-2,1-3)

ÄIK F-99 vinnare av Sanktan

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

Historisk triumf! Som första alelag någonsin vann ÄIK F-99 
i lördags fi nalen i Sanktan. Matchen spelades på Valhalla IP 
och segern säkrades efter straffl äggning mot Hönö/Björkö.

INNEBANDY

HANDBOLL

Division 2 Göteborg damer
Floda – Ale IBF 1-5 (0-00-2,1-3)
Mål Ale: Emma Gunnarsson 2, Emma 
Asplund, Malin Bernhardsson, 
Leoresa Haklaj. Matchens kurrar: 
Cecilia Isberg 3, Emma Gunnarsson 
2, Pernilla Pettersson 1.

Division 3 västsvenska västra
Kärra HK – Ale HF 26-33 (6-13)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 6, 
Peter Welin 5, Mattias Johansson 
4, Mikael Wahlgren 4, Andreas Jo-
hansson 3, Kim Sandberg 3, Niclas 
Ericsson 3, Carl-Fredrik Brunström 
2, Rikard Bäckström 2, Niklas Bern-
hardtz 1. Matchens kurrar: Joakim 
Samuelsson 2, Peter Welin 1.

Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – HK Aranäs 22-17 
(14-11)
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, Sara 
Andréasson 3, Catrine Aronsson 3, 
Jessica Petersson 3, Michaela Sjö-
strand 3, Jessica Edler 2, Caroline 
Karlsson och Johanna Bengtsson 
1 vardera. Matchens kurrar: Ida 
Hessfelt 2, Sara Andréasson 1.

Division 5 Göteborg, damer
Heid – Ale HF 13-23 (9-11)
Mål AHF: Sara Johansson 8, Jo-
hanna Sjöholm 7, Jennie Eliasson 4, 
Kicki Rosén 3, Pernilla Dahlqvist.
Matchens kurrar: Linda Pekkilä 2, 
Sara Johansson 1.
Kommentar: Seger igen för Ales 
damer och ett betydligt bättre an-
fallsspel jämfört med senast. Sara 
Johansson och Johanna Sjöholm 
hade bra utdelning och gjorde 
tillsammans 15 mål. Försvarsspelet 
lämnade en hel del i övrigt att 
önska under första halvlek. Efter 
ett bra snack i halvtid och en del 
påtryckningar från bänken, så lyfte 
försvarsspelet ordentligt i andra. 
Aledamerna släppte bara in fyra 
mål på de avslutande 25 minuterna. 
Bra målvaktsspel tillskrivs Linda 
Päkkilä och debutanten Linda 
Söderström, som kom in i slutet av 
matchen. Söderström höll nollan 
och räddade bland annat en straff.

HÅLANDA. Efter en tids 
tankar och funderingar 
har Gunilla Wallengren 
bestämt sig.

Det blir en fortsatt 
elitsatsning.

– Jag siktar på Pa-
ralympics i Rio 2016, 
säger Gunilla till lokal-
tidningen.
Rullstolsåkerskan Gunilla 
Wallengren har tagit god tid 
på sig. Nu är hon emellertid 
överens med sig själv. Moti-
vationen och drivkraften finns 
där fortfarande och därför blir 
det en satsning som sträcker 
sig över Paralympics i Brasi-
lien om fyra år.

– Jag känner att jag har 
potentialen att utvecklas 
vidare. Jag meddelade mitt 
beslut för förbundskaptenen i 
fredags och han blev överlyck-
lig. Det känns skönt att vara en 
av dem som friidrottskommit-
tén vill satsa på, säger Gunilla.

Vilka distanserna blir återstår 
att se, men Gunilla Wallengren 
utesluter inte att 5 000 meter 
dyker upp på programmet igen.

– Det får tiden utvisa, säger 
hon.

Vilken är nästa stora täv-
ling som du har att se fram 
emot?

– Det blir Schweiziska 
Öppna Mästerskapen i maj 
samt VM i Lyon som avgörs 
i slutet av juli nästa år. Det är 
givna delmål på vägen mot 
nästa Paralympics, avslutar 
Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Wallengren satsar vidare

Gunilla Wallengren har 
bestämt sig för att satsa 
vidare mot Paralympics i Rio 
2016.
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NÖDINGE. Nödinges fot-
bollsherrar svarade för 
en resultatmässigt stark 
säsong i division 6.

Imponerande med 
tanke på att tränings-
närvaron i snitt låg på 
runt åtta spelare.

Nu ska NSK försöka 
starta om och det blir 
med de tidigare spelarna 
Magnus Olofsson och 
Alen Grozdanic som 
tränare.

Det har varit tunt i leden 
runt Nödinge SK:s A-trupp 
de senaste åren, men när det 

väl har luktat match har spe-
larna ändå slutit upp. Under 
Bengt Almqvists ledning 
har laget också levererat. 
En hedrande fjärdeplats och 
bästa Alelaget av fyra i divi-
sion 6 D Göteborg. Nu vill 
klubben försöka gå vidare, 
öka intresset runt A-laget 
och spetsa truppen med 
några etablerade namn.

– Vi har haft en riktigt bra 
stämning i laget och kan vi 
bibehålla glädjen hoppas vi 
också kunna förbättra trä-
ningsnärvaron. Vi har ett 
antal juniorer som vi gärna 
vill släppa upp, säger Magnus 

Olofsson och kollegan Alen 
Grozdanic fyller i:

– Jag har varit i kontakt 
med lite nya spelare. Vi 
behöver självklart få lite kon-
kurrens om platserna.

Att situationen ser ut som 
den gör för Nödinge SK 
beror på att hela årskullar har 
gått förlorade.

– Det har skadat klubben. 
Vi saknar spelare från flera 
generationer, men vi har 
lärt läxan. Nu ser det riktigt 
bra ut i ungdomssektionen. 
Vi har gott om spelare och 
engagerade ungdomsledare. 
Vi prioriterar ledarutbild-

Nödinge generationsväxlar
– Spelarna Magnus Olofsson och Alen Grozdanic tar över A-laget

ning och är måna om klubb-
känslan, säger Hans Ulriks-
son, kassör i Nödinge SK.

Med nya tränare, hand-
plockade från den egna spe-

lartruppen, hoppas NSK 
skapa en nytändning.

– Det kommer att vara 
högt i tak och mycket hjärta 
nästa år. Vi vet att det finns en 

hög kapacitet och det känns 
bra att vi gick obesegrade 
genom sex derbymatcher, 
säger Magnus Olofsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Alan Grozdanic och Magnus Olofsson spelade för Nödinge SK i år, nästa säsong axlar det 
tränaruppdraget. ”En av oss kanske är ombytt om det skulle behövas” säger de.

ALAN GROZDANIC

Ålder: 31
Moderklubb: Surte IS
Övriga klubbar: Göteborgs 
Bosna, Nödinge SK

MAGNUS OLOFSSON

Ålder: 37
Moderklubb: Nödinge SK
Övriga klubbar: Kongahälla, 
Lindholmen, Kareby IS


