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HANDBOLL

BANDY

INNEBANDY

Division 2 västsvenska västra 
damer
Warta – Nödinge SK 18-16
Mål NSK: Sara Andréasson 6, Elina 
Mathiasson 4, Caroline Karlsson 2, 
Amanda Lindskog, Johanna Bengts-
son, Kajsa Tagge och Sofi a Olofsson 
1 vardera. Matchens kurrar: Sara 
Andréasson 2, Elina Mathiasson 1. 

Division 3 västsvenska västra
Baltichov – Ale HF 31-20
Matchens kurrar: Mikael Wahlgren 2, 
Andreas Olsson 1. 

Division 5 Göteborg, dam
Ale HF – Kärra 15-20 (9-14)
Mål Ale: Jennie Eliasson 8, Victoria 
Lines 3, Sandra Dahlqvist 3, Sara 
Johansson 2, Ulrika Kjellin 2, Pernilla 
Dahlqvist och Michaela Jarnefeldt.
Matchens kurrar: Jennie Eliasson 2, 
Sissel Stenberg 1.
Kommentar: Dessvärre inkasserade 
Ales damer sin andra förlust för 
säsongen. Hemmalaget var inte med 
från start och det straffade sig mot 
topplaget Kärra. Försvaret, som bru-
kar var riktigt bra, var inte på tårna 
och framåt saknades fart och fantasi. 
Som mest låg Ale under med elva 
bollar, men efter en rejäl uppryck-
ning putsades siffrorna något.

ALAFORS. Ahlafors IF:s 
100-årsbygge fortsät-
ter.

Nästa byggsten Nic-
las Elving kontraktera-
des i torsdags.

– En kvalitetsspelare 
som defi nitivt spet-
sar laget, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson.

Det var naturligtvis ett gläd-
jebesked i klass med när 
Jonatan Lindström signe-
rades för klubben. Nu åter-
vänder alltså även Niclas 
Elving, 26, till moderklub-
ben. Närmast kommer han 
från Gunnilse, men har också 
representerat Örgryte IS och 
känt på allsvenskt spel.

– Det fanns så mycket som 
lockade. Kompisarna, inte 
minst att få spela med bror-
san, 100-årsjubileet och sats-
ningen på ett lag med stora 
möjligheter känns väldigt 
roligt. Dessutom har anlägg-
ningen fått ett otroligt lyft 
med konstgräs. Det är nästan 
en förutsättning för oss som 
fortfarande vill utvecklas, 
säger Niclas Elving och till-
lägger:

– Eftersom vi ramlade ner 
en division med Gunnilse 

som nu kommer att spela i 
samma serie som AIF var det 
ett lätt beslut att ta.

Niclas pluggar turism med 
språkinriktning och dröm-
mer om att få jobba med 
resor i framtiden, men på 
sätt och vis lever han redan 
sin dröm.

– Ja, att kombinera plugg 
och fotboll fungerar sjukt 
bra. Jag satsar fortfarande 
100% på fotbollen och ser 
fram mot nästa säsong. Det 
blir en tuff serie med Frö-
lunda, Gunnilse och hårdsat-
sande Stenungsund i samma 
serie. 

Ahlafors IF ser ut att få 
ett mycket slagkraftigt lag 
inför 100-årsfirandet och 
med Jonatan Lindströms och 
Niclas Elvings namnunder-
skrifter har fler visat intresse. 
Klubben utesluter inte att det 

ansluter ytterligare ett par 
nyförvärv av dignitet. Det 
kan bli mycket skratta och le 
i division tre – när säsongen 
är slut står de kanske till och 
med på tå för division två.

– Det ser onekligen 

intressant ut och får vi allt 
att stämma ska vi nog kunna 
utmana, spår bolltrollaren 
Niclas Elving. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Niclas Elving klar för AIF

Återförenas. Tränare Lars-Gunnar Hermansson hade nöjet 
att disponera Niclas Elving under åtta höstmatcher 2011. Nu 
är bolltrollaren tillbaka i moderklubben, lagom till 100-årsju-
bileet.

NICLAS ELVING
Ålder: 26
Bor: Nol
Gör: Pluggar turism sista året.
Klubbar: Ahlafors IF, Örgryte IS, 
Gunnilse IS.
Favoritposition: ”Offensivt med 
mycket boll, gärna en fri roll där 
man får skifta position och sida, 
men det är L-G som bestämmer”.

Invigningsdagen började 
tidigt på Ale Torg. Ale 90 
IK och OK Alehof arrang-
erade tillsammans med Ale 
kommun ett invigningslopp 
om 5 km mellan Ale Torg och 
Himlaskolan i Alafors. Av 76 
anmälda kom inte riktigt alla 
till start, men det var ändå en 
glad skara som gav sig iväg ut 
på nya E45 som spärrades av 
i norrgående riktning under 
tidig morgontimma. För 
Peter Johansson, 42, blev det 
en härlig dubbel. Han var 
först i mål under lördagens 
invigningslopp i Lödöse 
och nu var han först till mål-
gången utanför kommunhu-
set i Ledet. Tiden 17.34. 

– Kul att vara först i två 
historiska lopp, men jag 
satsar ju mot veteran-VM i 
Brasilien nästa år så nog ska 

jag vara med här. Det var två 
fina lopp där arrangörerna 
har gjort ett bra arbete. E45 
var fin att springa på, konsta-
terar segerherren.

Peter Johansson i många 

år engagerad i Tingbergs 
AIS är regerande svensk 
veteranmästare på 800 meter 
såväl inomhus som utomhus. 

Peter Johansson fullbordade dubbeln
– Invignings-
loppet i Ale en 
snabb marsch 
för svenske 
mästaren
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Först i mål. Peter Johansson tog hem en fi n dubbel då han 
först vann BanaVäg i Väst loppet i Lödöse under lördagen 
för att nästa morgon springa hem Ales invigningslopp mellan 
Ale Torg och Himlaskolan. 

Uppvärmning. Invigningsloppet vände sig till alla och det 
var fritt fram att ta sig fram i valfri takt – på valfritt sätt – i 
valfritt sällskap. Således fi ck även hunden följa med...

Kommunalråden Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) tog en rask morgonpromenad.

Division 1 västra
Surte BK – Delta 11-3 (7-1)
Mål SBK: Henrik Jönsson 5, Christof-
fer Ohlsson 3, Tommy Jönsson, Adam 
Rohr, Jens Samuelsson. Matchens 
kurrar: Henrik Jönsson 3, Jens 
Samuelsson 2, Christoffer Ohlsson 1.

Division 2 Göteborg
Sportlife Kungälvs IBK – Ale IBF 
8-9 (3-4,3-3,2-2)
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 3, Martin Er-
iksson 2, Oscar Frii 2, Niklas Karlsson 2.
Matchens kurrar: Martin Eriksson 3, 
Oscar Frii 2, Fredrik Herlogsson 1. 

Division 2 Göteborg damer
Sportlife Kungälvs IBK – Ale IBF 
2-8 (0-1,1-3,1-4)
Mål Ale: Sophia Adolfsson 4, Sandra 
Augustsson 2, Hanna Berglund, 
Emma Asplund. Matchens kurrar: 
Sandra Augustsson 3, Emma Asplund 
2, Sophia Adolfsson 1.

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Kärra IBK 9-1 (3-
0,2-1,4-0)
Mål SIS: Linda Karlsson 2, Katja 
Kontio 2, My Hjelm, Sofi e Karlsson, 
Carolina Björkner, Emmelie Söder-
gren och Josefi n Gullbrandson. 
Matchens kurrar: Linda Karlsson 3, 
Carolina Björkner 2, Lisa Persson 1.


