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KUNGÄLV. Förlorade po-
äng i slutminuterna var 
mer regel än undantag i 
början på säsongen.

Nu har Ale IBF vänt 
på det.

Sportlife Kungälvs 
IBK pressade på hårt 
för att nå en kvittering 
i den jämna derby-
kampen, men Ale stod 
emot.

– Vi tar en idiotavslutning 
med drygt två och en halv 
minut kvar att spela, då sätter 
de allt på ett kort och tar ut 
målvakten. I spel sex mot 
fyra reducerar de till 8-9. Vi 
var illa ute, men 
lyckades för-
svara oss under 
s l u t m i n u t e n . 
Jag tycker trots 
allt att det är vår 
match och vi vinner rättvist, 
säger Andreas Klein, Ales 
prövade tränare.

Uddamålssegern var en 
härlig revansch för fjolår-
ets båda derbyförluster. Det 
var två formsvaga lag som 
möttes i Mimers Hus. Förra 
omgångens tunga hemma-
förlust mot IK Zenith med-
förde att Ales lagledning 
betonat karaktär och inställ-
ning. Det saknades inte mot 
Sportlife Kungälv. Däremot 
en del ordinarie startspelare.

– Bland andra låg Chris-
tian Rönkkö hemma mag-
sjuk, men ersättarna Fred-

rik Herlogsson och Niklas 
Karlsson som tillsammans 
gjorde fem mål visade båda 
att de vill vara med i A-laget, 
berättar Andreas Klein som 
också kunde glädja sig åt en 
komplett förstakedja.

– Oscar Frii, Martin 

Eriksson och Emil Rydén 
gör en suverän match. Det 
är svårt att spela med två 
femmor från start, men idag 
lyckas vi.

Ale IBF som var förvän-
tansfulla inför säsongen har 
visat stor tveksamhet mot 

tuffare motstånd och par-
kerar fortfarande på nedre 
halvan av tabellen. På lördag 
väntar nykomlingen Möln-
dals IBF hemma i Ale gym-
nasium. En seger där och Ale 
kan avancera uppåt.

– Mölndal spelar på grän-

sen till vad som är tillåtet och 
det gäller att hålla huvudet 
kallt. Det är självklart provo-
cerande och lätt att lockas till 
att ge igen, men den fällan 
ska vi inte springa i, lovar 
Andreas Klein.

KUNGÄLV. Ale IBF:s 
damer tog en härlig 
derbyskalp mot Sport-
life Kungälvs IBK.

Dominansen var total 
i Mimers Hus och So-
phia Adolfsson gjorde 
hälften av målen.

– Hon hade bra utdel-
ning idag och visade 
prov på fi n teknik, be-
römmer tränare Jan 
Pettersson.

Förra veckans match blev 
inställd och 
det var därför 
ett spelsuget 
Ale IBF som 
reste över 
älven för att 
ta sig an rivalerna i Sportlife 
Kungälvs IBK.

– Det var en extrem ladd-
ning. Tjejerna var väldigt 
fokuserade och då kan de slå 
vilket lag som helst, säger 
Jan Pettersson som ändå fick 
se en tämligen jämn första 
period.

– Men i de övriga två 
dominerar vi fullständigt och 
rycker åt oss en 4-1-ledning 
inför avgörandet. Tredje 

perioden startar på bästa sätt, 
då Sandra Augustsson stän-
ker in vårt femte mål i första 
minuten.

Sen var det dags för Sophia 
Adolfsson show. Tre raka mål 
under loppet av knappa fem 
minuter.

– Det är fantastisk tjej som 
kombinerar elitbandy med 
innebandy hos oss. Att hon 
spelade match med Kareby 
dagen innan kunde ingen se, 
berättar Jan Pettersson.

Nämnas bör också att 
Jennie Hed-
berg svarade 
för fyra mål-
givande pass-
ningar. Inte så 
illa det heller.

Segern innebär att Ale 
IBF befäster fjärdeplatsen 
i serien, fyra poäng bakom 
FBC Lerum. På lördag 
väntar jumbon Burås IK i Ale 
gymnasium.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Derbyseger med uddamålet mot Sportlife Kungälvs IBK

Ale IBF stod emot

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Sportlife Kungälvs IBK – Ale IBF 
2-8 (0-1,1-3,1-4)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Sandra Augustsson är tillbaka på allvar och stänkte in två viktiga mål i bortasegern över Sportlife.

Mattias Hansson och hans kamrater har fått upp ångan i Ale IBF. Bortasegern över Sportlife Kungälvs IBK var ett styrkebesked.
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Ale IBF:s damer dominerade i derbytAle IBF:s damer dominerade i derbyt

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Sportlife Kungälvs IBK – Ale IBF 
8-9 (3-4,3-3,2-2)
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