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Anja Björklund från Sålanda, Jennifer Knutsson, Skepplanda, och Elina Larsson, Lödöse, 
var i söndags med och tog hem guldet i tjejernas distriktsturnering i GP-Pucken med 
Team Västergötland. Finalmatchen, som spelades i Frölundaborg, vanns mot Östergötland 
med 7-2. Anja, Jennifer och Elina spelar till vardags i Trollhättans Hockeyklubb.

Guld till Västergötland i GP-PuckenGuld till Västergötland i GP-Pucken

- Älska handboll

Mer info på hemsidan 

www.laget.se/alehf

Välkomna!

MATCHER
Ale gymnasium

Herr div 3, 15.45 
Ale HF - Mölndal

Älvängen Kulturhus
Dam div 5, 17.00 

Ale HF - Heid

Söndag 10 februari

www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

Onsdag 13/2 Bohushallen
Div 2 herr 20.00

Ale IBF - FBC Lerum 

Div 2 dam 20.00
Ale IBF - FBC Lerum

–Dags att anmäla sig 

till SKOLCUPEN 2013

Torsdag 14/2 Alegymnasium

BOHUS. Ale IBF:s da-
mer var inte att känna 
igen i söndags.

Floda IBK kunde utan 
att anstränga sig spela 
hem segern.

Hemmalaget för-
sökte inte ens komma i 
kontakt.

Seriefyran Ale IBF tog i 
B o h u s h a l l e n 
emot Floda som 
fram till sönda-
gens match bara 
hade fem segrar 
i bagaget. Efter en oavgjord 
första period, där Victoria 
Eriksson kvitterade i slut-
minuten tog gästerna över i 
mittperioden. Trots att hem-
mamålvakten Sofia Skyberg 
storspelade lyckades Floda 
skaffa sig 1-3 inför avgöran-
det. Bohushallen förväntade 
sig en våldsam offensiv, men 
poängjakten uteblev. Laget 
tog inte ens ut målvakten i ett 
försök att nå kvittering.

– Ja, i efterhand borde vi 
kanske gjort ett försök, men 
jag kände inte att vi var på 

gång. Vi skapade inget tryck 
och inga klara målchanser. 
Jag vet inte riktigt vad det 
är. Vi är väldigt upp och ner, 
säger Aletränaren Jan Pet-
tersson med en dags distans.

Förlusten medförde att 
Ale tappade mark i kampen 
om de främsta placeringarna. 
Med en trepoängare hade 
laget haft kontakt lagom inför 
mötet med serieledande IBK 

Göteborg nu på söndag. För 
Angelica Andréasson ser 
det ut att vara färdigspelat. 
Knät kräver troligtvis opera-
tion och rehabiliteringen är 
lång.

– Väldigt tråkigt för Ang-
elica, suckar Jan Pettersson 
som också hade Lena Lönn-
roth och Emma Gunnars-
son på frånvarolistan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Victoria Eriksson var inte bara målskytt i söndags, hon var 
också överlägset bästa hemmaspelare.

Ales damer gick inte att känna igen

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF - Floda IBK 1-3 (1-1,0-2,0-0)

BOHUS. Derbyt mot 
Marstrand blev precis 
lika spännande och 
ovisst som förväntat.

Ale IBF vände under-
läge till tvåmålsledning 
för att sedan tappa 
densamma.

Bonuspoängen fi xade 
notoriske målskyt-
ten Christian Rönkkö i 
förlängningen.

Matcher mot Marstrand 
räknas i innebandysam-
manhang för derbyn. Det är 
prestigeladdade möten som 
alltid bjuder på lite extra 
nerv. Söndagskvällens drabb-
ning utgjorde inget undan-
tag. Ale inledde piggt och var 
trots en utvisning i början 
av matchen närmast ett led-
ningsmål när Marstrand tog 
vara på en snabb omställning 
och gjorde 0-1. I början av 
andra perioden satte de även 
0-2 efter ett frislag som via 
en Alefot gick i mål. Led-
ningen var inte motiverad 
och Ale kunde också helt 
rättvist reducera redan i 

nästa anfall. Johan Olssons 
skottretur rakade Oscar Frii 
in, men Marstrand hade fått 
energi och 1-3 var en ny 
projektil i bortre krysset. 
Underläget till trots fanns 
det ändå en tydlig färdrikt-
ning i matchen. Ale växte sig 
allt starkare och i takt med 
ett starkare självförtroende 
letade sig backen Alexander 
Sörensen sig upp i banan. 
Två gånger fick han äran 
att prickskjuta i mer eller 
mindre öppen bur. Efter två 
perioder stod det 3-3 och det 
var med mersmak för hem-
malaget.

Det blev en flygande start 
på tredje perioden. Mattias 
Hansson skickade in 4-3 
omgående och tre minuter 
senare satte blott 16-årige 
Niklas Karlsson 5-3. Nu 
blev det gästernas tur att ta 
revansch. Marstrand kav-
lade upp ärmarna och fick 
ganska snabbt in en reduce-
ring. När halva slutperioden 
var spelad hade de också 
kvitterat. Matchen kom att 
avgöras i förlängning som så 

många gånger tidigare. Här 
behövde Christian Rönkkö 
bara en och en halv minut 
på sig innan han placerade 
in 6-5.

Nu väntar matcher mot 
först serieledande Billings-
fors och sedan tabelljumbon 
FBC Lerum.

Christian Rönkkö avgjorde derbyt mot Marstrand genom att placera in 6-5 i förlängningen.

Alexander Sörensen, Ales 
utmärkte försvarare, visade 
även prov på målfarlighet 
och noterades för två ele-
ganta fullträffar.

Bonuspoäng till Ale IBF

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF - Marstrand 6-5 eft SD
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