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Seger för NSK i Förbo Cup
Nödinge SK P-02 spelade Förbo Cup i Floda 
den gångna helgen. Laget förblev obesegrat 
och tog därmed hem guldet i turneringen.
Övre raden från vänster: Marcus Olofsson, 
Einar Henriksen, Felix Bakkum, Filip Trudjic.
Nedre raden från vänster: Anton Hermans-
son, Ludwig Månsson, Simon Möller.

LANDVETTER. Ale IBF:s 
damer hämtade sig 
snabbt från torsdagens 
nederlag mot Lindome.

Landvetter bortabe-
segrades på lördagen 
med klara siffror.

Leoresa Haklaj och 
Jennie Hedberg visade 
vägen med två mål 
vardera.

Efter två raka förluster 
blev det återigen seger för 
Ale IBF:s damer. Nästjum-
bon Landvetter med blott 
två segrar i årets seriespel 
orkade inte mäta krafter med 
gästerna, trots ett tappert 
försök.

– Vi var det bättre laget 
och till skillnad mot Lindo-
mematchen så fick vi in några 
enkla mål. Det är skillnad på 
att ha stolpe in istället för 
stolpe ut, säger Aletränaren 
Jan Pettersson.

Nu jagar Ales damer en 
hägrande tredjeplats. Främ-
sta utmanare är FBC Lerum 
som väntar om tre omgångar. 
Först ska Floda städas av 
i Bohushallen på söndag, 
sedan höjs tempot väsentligt 
då serieledande IBK Göte-
borg står för 
m o t s t å n d e t 
innan Lerum 
hälsar på i Ale 
gymnaisum.

– Det ska bli 
kul. Tjejerna 
vet vad de kan. Det gäller 
bara att få allt att fungera 
samtidigt, menar Jan Pet-
tersson.

Fungerade gjorde det 
emellertid inte i torsdagsmat-
chen, då Lindome tämligen 
enkelt kunde bärga samtliga 
poäng från Ale gymnasium 

(1-8). Ale IBF:s damer domi-
nerade nämligen i nästan 
halva matchen, men lyckades 
inte få hål på gästerna. Lin-
dome däremot visade prov 
på effektivitet och gjorde 

mål på i prin-
cip allt. Det 
kändes nästan 
overkligt att 
Ale IBF låg 
under med 

0-5 tolv minuter in på mitt-
perioden. Hemmalaget 
hade bjudit på en tempo-
stark första halva och radat 
upp målchanser. Jennie 
Hedberg och Lena 
Lönnroth brände fina lägen. 
Ale hade inte lyckan med sig 
och självförtroendet sjönk 
allt eftersom Lindome gled 

ifrån i mål-
protokollet.

– Lindome bad nästan 
om ursäkt efter matchen. 
De gjorde mål på allt medan 
oturen grinade oss i ansiktet 
från första stund, konstaterar 
Jan Pettersson.

Riktigt illa såg det också 
ut för skadeförföljda Ange-
lica Andréasson. Trots svåra 
knäsmärtor efter matchen 
mot Lindome gjorde hon ett 
försök mot Landvetter, men 
fick kliva av i tredje perioden.

– Vi vet inte riktigt hur illa 
det är. Hon har ju haft pro-
blem med sitt knä tidigare. 
Det är nog läge att titta lite 
närmare på det där, misstän-
ker Pettersson.
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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson    106
2. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson 99
    Nils Lindström -Göte Olsson       99
4. Lilly Karlbom/Siv Lindh               91
5. Thomas Elfving/Bertil Hansson 90

Cupcakes-kurs
Baka-fi ka-ta med hem. Lär dig göra 
snygga cupcakes i olika stilar och 
med olika ingredienser.
Lördagar ojämna veckor 
kl.11.00–13.00
Skepplanda Pigero 
(lokalen vid Kyrkbacken)
4 ggr á 2h
Kostnad: 500:- inkl. mtrl.
Start: lördag 2 mars
Ledare: Therése Linusson m.fl 

Smycketillverkning
Lär dig göra smycken av 
cykelslang. Fräcka smycken som 
dessutom är miljövänliga. För att 
få en uppfattning om hur de ser ut 
Googla på ”smycken av cykelslang”.
Måndagar ojämna veckor 
kl.18.00–20.00
Alvhem 4 ggr á 2h
Kostnad: 300:- inkl. mtrl.
Start: måndag 25 februari
Ledare: Jennie Niklasson

Scrapbooking
Skapa ditt eget personliga foto-
album. Ta med dina favoritfoton 
och gör egna färgsprakande 
kollage.
Onsdagar ojämna veckor 
kl 18.00–20.00 
Skepplanda 4 ggr á 2h 
Kostnad 450:- inkl. mtrl.
Start: onsdag 27 februari
Ledare: Peggy Olausson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en 
härlig blandning
Söndagar 
kl.10.00–11.00
4-5 år Kostnad: 300:-
Älvängenskolans gymnastiksal
Start: söndag 24 februari
Ledare: Therése Johansson

Anmälan görs på telefon: 0704-89 86 16. SENAST 22 FEBRUARI
Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer på första kursavgiften

VÅRENS 

KURSER

VÄLKOMNA!

Årsmöte onsdag 20 mars, kl 18.30
i Alvhem, Stinsvägen 28. Sista anmälningsdag 13 mars

Sista anmälningsdag 22 februari

Jennie Hedberg sprang ifrån motståndet i lördags. Två mål 
blev det dessutom. Jennie är tillsammans med Lena Lönn-
roth poängbäst i Ale IBF.

Angelica Andréasson spelade med stor energi.

Micelle Zetterberg har fått 
chansen som back.

Ale IBF:s damer blandar och gerAle IBF:s damer blandar och ger

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

BANDY

INNEBANDY

Division 1 västra
Delta – Surte BK 1-3 (0-2)
Mål SBK: Henrik Jönsson 2, Adam 
Rohr. Matchens kurrar: Nils Sigurd 3, 
Henrik Jönsson 2, Johan Janebrink 1.

Division 1 Västra
Lör 2 feb kl 14

Matchsponsor:

Surte BK | www.surtebandy.se

BANDY I ALE ARENA!

vs SK Höjden
Surte BK

Välkomna!

Division 2 Göteborg
Öckerö – Ale IBF 3-4 (eft förl)
Mål Ale: Oscar Frii 2, Emil Rydén, 
Johan Olsson.


