
NÖDINGE. Futsal – en 
snabb teknisk form av 
inomhusfotboll.

I Ale gymnasium vet 
alla vad det handlar 
om.

De har ett av Sveri-
ges bästa skollag.

I början av december arrang-
erade Ale gymnasium ett 
av gruppspelen i futsal. För 
motståndet stod Angereds-
gymnasiet och Elof Lindälv. 
Två tuffa lag, då båda gick till 

kvartsfinal i skol-SM utom-
hus. Det var därför få som 
räknade med att Ale gym-
nasium skulle kunna matcha 
motståndet.

– Vi visste att det skulle bli 
svårt, men vi spelade taktiskt 
rätt och hade marginalerna 
på vår sida. Vi försvarade 
oss väl och lyckades peta in 
ett par bollar framåt, säger 
Kajin Talat, 18, som bland 
annat har representerat 
Ahlafors IF i division tre den 
gångna säsongen.

Ale gymnasium är nu som 
enda skola i Göteborgsregio-
nen kvar i skol-SM för futsal.
Nästa steg avgörs i Kinna, 
där Värnamo, Mark och 
Lund väntar.

– Lite koll på dem har vi. 
Mark har bland annat två 
spelare från Elfsborgs U-21-
lag. Vi gillar att slå i under-
läge så det gör inget, säger 
Kajin och ler.

Han har koll på det mesta 
efter nio år i Blåvitts ung-
domssektion.

Kompisen Markus Hans-
son har fem år i Gaiströjan 
bakom sig. Numera repre-
senterar han Ale Junited och 
Nol IK. Till våren tar han 
studenten efter tre år på Ale 
gymnasiums samhällspro-
gram med fotbollsprofil.

Tacksam
– Jag är grymt tacksam 

för dessa åren. Det är en 
perfekt balans. På Katrine-
lund i Göteborg blir det för 
mycket. Du tröttnar på både 

fotbollen och skolan. Du 
tränar varje dag. Här är det 
två pass i veckan. Det räcker 
när du dessutom spelar i ett 
klubblag, menar Markus.

Ingen lär väl säga emot, då 
Ale gymnasiums futsalspoj-
kar nu är med och tampas i 
skol-SM-turneringens slut-
skede.
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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 7 par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  63
2. Marcus Sandberg/Eiron Andersson 61
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          54
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Division 1 västra
Slussens BK – Surte BK 4-8 (3-5)
Mål SBK: Christoffer Ohlsson 2, Olle 
Smedberg, Adam Rohr, Daniel Rydén, 
Henrik Jönsson, Jens Samuels-
son och Martin Östling 1 vardera. 
Matchens kurrar: Jens Samuels-
son 3, Christoffer Ohlsson 2, Olle 
Smedberg 1.

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Mölndals IBF 15-5 
(3-1,6-0,6-4)
Mål Ale: Martin Eriksson 5, Christian 
Rönkkö 3, Fredrik Herlogsson 3, 
Oscar Frii 2, Mattias Ögren, Mattias 
Svahn, Emil Rydén. Matchens kurrar: 
Martin Eriksson 3, Christian Wester-
lind 2, Christian Rönkkö 1.

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Burås IK 6-3
 Mål Ale: Lena Lönnroth 2, Angelica 
Andréasson 2, Sandra Augustsson, 
Leoresa Haklaj. Matchens kurrar: 
ingen uppgift.

Division 3 Göteborg damer
IBK Walkesborg - Surte IS IBK 6-7 
(0-4,6-1,0-2)
 Mål SIS IBK:  Josefi n Gullbrandson 
3, Malin Eriksson 2, Linda Karlsson, 
Emmelie Södergren
Matchens kurrar: Carolina Björkner 
3, Josefi n Gullbrandson 2, Malin 
Eriksson 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Baltichov 26-27 (13-13)
Mål Ale: Mikael Wahlgren 7 (6), Mat-
tias Johansson 4, Niklas Bernhardtz 
3. Matchens kurrar: Torbjörn Matts-
son 2, Mikael Wahlgren 1.
Hisingen/Torslanda 13 101 24
IK Celtic 13 32 20
HK Hök 12 66 18
Halmstad 13 63 18
IK Baltichov 13 42 18
Rya HF 13 30 16
Mölndals HF 13 -26 14
Frölunda 13 28 13
Ale HF 13 -23 9
Wassarna 13 -88 8
Särökometerna 13 -62 6
Kärra HK 13 -47 4
Östra Göteborg 13 -116 0

NÖDINGE. Det var ord 
och inga visor när Ale 
IBF körde över Möln-
dals IBF i lördags.

Trots utklassnings-
resultatet var aleträ-
naren Andreas Klein 
ödmjuk efteråt.

– Allt vi sköt mot mål 
gick in och då blir det 
stora siffror, sa han.

Ale IBF:s herrar hade lek-
stuga och förstakedjan med 
Oscar Frii, Emil Rydén och 
Martin Eriksson levererade. 
Åtta av målen kom från den 
poängglada formationen.

– Det betyder mycket 
att ha en förstakedja som 
fungerar, idag var dessutom 
andrakedjan snudd på lika 

bra. Med Christian Rönkkö 
tillbaka i laget får vi också en 
avslutare av klass. Han är rik-
tigt giftig och gör nästan allt 
rätt, menade Andreas Klein.

Matchen avgjordes i mitt-
perioden som Ale vann med 
hela 6-0. 
Enligt Klein 
var det dock 
lika mycket 
tack vare 
motståndar-
nas brister 
som den egna förmågan.

– Deras målvakt kan knap-
past ha haft en av sina bästa 
dagar. Jag tror inte han tog 
ett skott, allt gick in. Att få 
lite billiga mål medför stärkt 
självförtroende och det blir 
lättare att släppa alla bromsar 

i offensiven. När killarna gör 
det är vi svårstoppade.

Den senaste tidens vin-
nande resultat har fört upp 
laget på en femteplats inför 
vårsäsongen.

– Vi gör en helt okej höst. 
Med lite tur 
hade vi haft 
y t t e r l i g a r e 
ett par poäng 
och då hade 
vi varit med i 
den absoluta 

toppen. Serien är jämn och 
har vi marginalerna med oss 
till våren kan det bli riktigt 
kul. Bitarna har börjat falla 
på plats och Ale IBF brukar 
vara ett vårlag, därför ska det 
bli spännande att se var det 
här slutar, sa Klein som också 

hoppas få tillbaka ett antal 
ess till omstarten i januari.

– Marcus Pettersson har 
ju knappt spelat och är nor-
malt en poängmaskin. Fred-
rik Pettersson har också varit 
skadad liksom Hampus Sahl-
back Nilsson. Även Tobias 
Martinsson hoppas vi ska 

komma igång. Vi vill gärna 
spetsa truppen med dessa 
namn för att öka konkurren-
sen om platserna.
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KOMMANDE MATCHER 
Torsdag 16 dec – Nödinge Sporthall
18:00 F00  Nödinge – Aranäs Röd
18:50 H div6 Nödinge – Ale HF 3

Onsdag 2 jan – Ale Gymnasium
19:30 D div2 Nödinge - Warta

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

LYCKA TILL!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Ale IBF utklassade Mölndal med 15-5

Överkörningen!

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Mölndals IBF 15-5 (3-1,6-0,6-4)

Jubel. Oscar Frii och Mattias Hansson i Ale IBF kan glädjas 
åt att laget har börjat hitta rätt.
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Vinnare. Kajin Talat och Markus Hansson är två av lirarna i Ale gymnasiums framgångsrika 
futsal-lag som i mitten av januari antar nästa utmaning i skol-SM.

Futsal – det är Futsal – det är 
Ale gymnasiums melodiAle gymnasiums melodi


