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NÖDINGE. Ale IBF:s 
herrar har tappat 
många poäng i slutmi-
nuterna.

Inte denna gång.
Nu kvitterade man 

när blott 20 sekunder 
återstod och avgjorde 
själva i sudden.

– Det är skönare så, 
sa matchhjälten Martin 
Eriksson.

Rutinerade Partille bjöd inte 
upp till dans i Ale gymna-
sium. De drog istället ner på 
tempot och styrde på så vis 
matchbilden. Med margina-
lerna med sig 
hade de haft 
en betryg-
gande ledning 
efter två perio-
der. De brände 
flera helt öppna lägen och 
träffade ramverket vid tre 
tillfällen.

– Vi är hyfsat med i första, 
men i andra perioden kom vi 
inte igång alls. Dålig rörelse 
och intensitet, analyserade 
en kritisk Martin Eriksson.

Han tillhörde annars den 

kedjan som stod för det mesta 
av grannlåten. Tillsam-
mans med Emil Rydén och 
Oscar Frii satte de stundtals 
gästerna under hård press, 
men det var för lite av den 
varan.Ale IBF kunde tack 
vare en soloprestation av 
Johan Olsson som elegant 
vände bort sin bevakning och 
placerade 2-1 i målvaktens 
bortre ändå vara i förarsä-
tet inför den sista perioden. 
Tidigt i tredje perioden 
visades Marcus Pettersson 
av banan och på det efter-
följande numerära överläget 
visade Partille klass. 2-2 och 
ny dramatik. När så hem-

malaget fick 
chans i power 
play hoppa-
des publiken 
på ett seger-
mål, istället 

blev det tvärtom. Ett perfekt 
utkast nådde Mikael Kolk 
som direkt från utvisnings-
bänken stormade in och satte 
2-3. Blott tre minuter åter-
stod då av matchen. En febril 
kvitteringsjakt inleddes. 
Plötsligt fanns både energi 
och tempo hos Ales mannar. 

Med en man mer på plan och 
tom hemmabur skapades ett 
enormt tryck mot Partil-
lemålet. Knappt 20 sekun-
der före full tid fick Martin 
Eriksson skottläge.

– Den satt riktigt fint, en 
väldigt skön känsla att se den 
bollen segla in, konstaterade 
han.

Det var inte färdigt med 
det. I sudden death var det 
främst Ale som hade poäng-
vittring. Inte helt oväntat 
kom det ytterligare ett mål, 
även detta tilldömdes Martin 
Eriksson.

– Ja, men det var verkligen 
ett bonusmål. Jag får klubban 
sist på bollen och styr in den 
framför kassen och där tar 
den på någons fot. Det spelar 
mindre roll. Två poäng är 
bättre än en och vi har haft så 
mycket emot oss. Vi behövde 
det här, menade Martin som 
tycker att det finns en hel del 
att jobba med.

– Vi får inte ut allt av det 
här materialet än så länge, 
men visst ser det bättre ut 
nu än i början. Tempot och 
rörelsen måste förbättras och 
vi måste träna power play. 

Idag känns det inte som att 
vi har någon idé. Vi vet inte 
vem som ska avsluta eller 
varifrån, vi hoppas att någon 
ska göra en bra individuell 
grej. Det håller inte.

Ale har fram till nästa 

lördag på sig att justera detal-
jerna, då kommer IK Zenith 
på besök i Ale gymnasium. 
Ett för tabellpositionen vik-
tigt möte. Zenith ligger en 
poäng före i en jämn serie 
och kommer till spel med två 

av seriens vassaste målskyttar 
i Alexander Sandberg och 
Fredric Clywersköld.

Ale IBF har lärt läxan
– Martin Eriksson kvitterade sent 
och avgjorde sedan i sudden
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Matchhjälte. Martin Eriksson är tillbaka i Ale IBF i år och tillhör defi nitivt lagets viktigaste 
spelare. Mot Partille målade han två gånger om, först kvitterade han för att sedan avgöra i 
sudden.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Partille IBS 4-3 (1-1,1-0,1-2,1-0)

Hemsida 
snabbt, enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken 
vara svårt, dyrt eller tidskrävande
En väl utformad hemsida är ett av de absolut effektivaste 

sätten att nå kunder och leverantörer.

Slipp allt krångel, onödiga utgifter och bortkastad tid.

Låt oss på Alekuriren hjälpa dig med din marknadsföring 

på nätet så kan du ägna dig åt annat…

Ring oss gärna om du vill veta mer:

0303-333 734

I helgen som gick genom-
fördes höstens andra sam-
mandragning inom ung-
domsserierna inom bordten-
nis. Bohus IF:s lag skördade 
återigen framgångar. Denna 
gång spelade de två matcher.

Den första matchen gick 
mot Ruddalens IF. Detta blev 
en nervpirrande tillställning 
där Bohus IF till slut vann 
med 3-2. Bohus IF var hela 
tiden i ledning, men avgö-
randet kom inte förrän den 
sista och direkt avgörande 
dubbelmatchen.

– Laget visade stor moral 
och härlig kämpaglöd under 
hela matchen, säger Kauko 

Pulkkänän från ledarstaben . 
Efter den första inledande 

matchen tog krafterna slut 
och när det var dags för 
dagens andra match, mot 
hittills obesegrade Mölndals 
BTK, fanns inga krafter kvar. 
Bohus IF fick stryk med 5-0 
mot en betydligt bättre mot-
ståndare.

– Det finns inget att säga 
om förlusten, säger chefsträ-
nare Annica Svensson. 

– Vi mötte ett bättre lag 
helt enkelt.

Nu laddar laget om till 
nästa sammandragning som 
sker lördag 8 december. 
Bohus IF har vunnit tre av 

fyra matcher än så länge. 
Vinst mot Lindome BTK vid 
nästa sammandragning och 
det finns chans till serieseger 
eller i vart fall en framskjuten 
plats i serien.

– Med tanke på den upp-
slutning som finns på trä-
ningarna (torsdagar i Idrotts-
hallen i Bohus), kommer 
vi anmäla fler än ett lag till 
seriespel under våren, säger 
Annica Svensson. 

Dagens lag bestod av 
Viktor Johansson, Mikka 
Pulkkänän, Anton Henrik-
sen och Max Rosenqvist.

❐❐❐

Nya framgångar för Bohus IF bordtennis
Anton Henriksen och Viktor Johansson, två av Bohus IF:s duktiga bordtennisspelare.


