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NÖDINGE. Snacka om 
islossning!

Torsdagskvällens 
hemmaseger mot Bil-
lingsfors IBK var efter-
längtad.

– Det känns som att 
vi har hittat vinnar-
spåret, säger Oscar 
Frii, som blev Ale IBF:s 
store matchhjälte med 
sina fem fullträffar.

Självförtroendet var aningen 
stukat efter måndagens der-
byförlust mot Marstrand. 
Däremot var revanschlustan 
gigantisk hos hemmaspe-
larna. Det fanns inget som 
kunde stoppa Ale IBF i mötet 
med Billingsfors IBK. I brä-
schen gick nyförvärvet från 
Skår IBK, Oscar Frii, som 
var het som ett strykjärn.

– Det kändes bra idag. 
Hela laget var taggat till 
tusen och vi behövde verk-
ligen den här segern. För-
hoppningsvis har det lossnat 
nu, kommenterade femmåls-
skytten efter vinsten.

Tränaren Andreas Klein 
hade rört om i kedjeforma-
tionerna vilket gav önsk-
värt resultat. Kedjan med 
nämnde Frii och forwards-
kollegorna Emil Rydén och 
Martin Eriksson skördade 
stora framgångar. Rydén 
noterades för ett mål och en 
assist och Martin Eriksson 
bokfördes för ett mål och 
fyra assist.

– Vår kedja fungerade 
k a n o n b r a . 
Vi hade det 
där flytet 
som man 
har ibland, 
konstaterade 
Oscar Frii med ett brett 
leende.

Gästerna inledde målskyt-
tet efter 1.17. Innan paus-
signalen ljöd hade Ale IBF 
emellertid vänt på steken och 
gått ifrån till klara 5-1. Hem-
malaget behöll hela tiden sitt 
försprång i målprotokollet 
och var aldrig riktigt hotade.

I nästa omgång väntar 

tabelljumbon FBC Lerum 
och då finns 
c h a n s e n 
att utöka 
poängskör-
den ytterli-
gare. 

BOHUS. Ale IBF:s 
damer tog fyra raka 
segrar, men sen var det 
stopp.

Tvärstopp.
IBK Göteborgs 

innebandydamer var 
bättre på allt och vann 
toppmötet i division 2 
Göteborg.

Onsdagens drabbning i fina 
Bohushallen var spännande i 
en period. Sofia Adolfssons 
kvittering gav hopp, men 
efter första pausvilan fanns 
det bara ett lag på banan. 
IBK Göteborg har ett ruti-
nerat lag som läste sönder 
sina betydligt yngre mot-
stånadare. Det gick snabbt 
och spelet var rikt på smarta 
kombinationer. Det var bara 
för Ale IBF att tacka för lek-
tionen.

– Ja, ibland är det bara att 
erkänna sig besegrad. De var 
bättre på precis allt och hade 
fin rörelse. Den har matchen 
borde vi ha spelat in, det 
fanns mycket att lära, sa Ales 
tränare Jan Pettersson.

Vid ställ-
ningen 1-5 
inför sista 
p e r i o d e n 
gjorde hem-
malaget ett 
försök att väcka liv i matchen. 
Ale gick ner på två formatio-
ner och Angelica André-
asson reducerade nästan 

omgående. Dessvärre tog 
det bara knappt tre minuter 
innan IBK Göteborg satte 
sexan och då var det rullgar-
din ner. Ett uppgivet Alelag 
orkade inte bjuda upp till 

kamp under de 
sista tio minu-
terna.

– Det var 
tungt idag. 
Mot så här 

bra lag märks det att vi 
saknar ett antal etablerade 
namn. Jennie Hedberg, 
Lena Lönnroth och Sandra 

Augustsson är spelare som 
normalt sett är med. Idag 
hade vi behövt dem extra 
mycket, menade Jan Petters-
son.

Ale IBF:s damer får slicka 
såren och komma tillbaka. 
Laget toppar tabellen trots 
storförlusten, men på lördag 
väntar en ny svår match. 
Serietrean FBC Lerum vill 
nog inget hellre än att ge 
serieledarna sin andra förlust 
för året.
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Första förlusten sved
– IBK Göteborg bättre på allt

IBK Göteborgs Jenny Albin jublar tillsammans med sina 
lagkamrater samtidigt som Ales Pernilla Pettersson deppar. 
Gästerna vann med klara 10-2 i Bohushallen.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – IBK Göteborg 2-10 (1-1,0-4,1-5)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Billingsfors 11-6 (5-1, 2-2, 4-3)

Fem mål från Friis klubba
– Ale IBF har 
hittat vinnar-
spåret?
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Nyförvärvet från Skår IBK, Oscar Frii, var hemmalagets 
store segerorganisatör och noterades för fem mål. Här fi rar 
han en av sina fullträffar.

Segerjubel i hemmalaget. Martin Eriksson och Emil Rydén 
klappar om varandra efter en av många fullträffar. Ale IBF 
körde över gästande Billingsfors och vann med klara 11-6.

Skepplanda simhall 40 år!
1972 – 2012
Skepplandahallen fyller 40 år, det kommer vi fi ra med att ha 

fritt inträde på badet!
Lördagen den 10 november kl 11.00-15.00

Vi bjuder alla badgäster på kaff e/festis och kaka!

Kom och ta simborgarmärket 2012
Vid godkänt genomförande bjuder vi på märket.

Välkomna på födelsedagskalas!!!
/Simhallspersonalen

Premiär division 1
Fre 9 nov kl 19

Ale Arena
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