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VECKANS MATCHER
Söndag 24 mars – Nödinge sporthall
14:00 F00 Nödinge – Redbergslid

Välkomna!
MATCHSPONSOR

TO Bygg

ALAFORS. Ale Baskets 
damer gör i år come-
back i division två.

I onsdags tog laget 
sin tredje seger.

– Det låter kanske 
lite, men vinner vi 
fyra matcher den här 
säsongen så är jag nöjd 
och nu är vi nära det 
målet, säger tränaren 
Mergim Krasniqi.

Det blev som väntat ett 
p r ö v n i n g e n s 
år för Ale Bas-
kets damer som 
inför säsongen 
tog steget upp i 
tvåan. Tempot 
har varit högre och motstån-
darna har ofta varit betydligt 
mer erfarna.

– Vi har ett ungt och 
utvecklingsbart lag. Tjejerna 
har tagit stora kliv under 
året. Alla märker inte det 
själva, men jag ser det. Vi 
har också lyckats lyfta upp 
riktigt unga tjejer i damla-
get. Linda Karlsson och 

Louise Svensson är bara 14 
år, men visar redan att de är 
tillräckligt bra för att spela 
med damerna, säger Mergim 
Krasniqi.

I mötet med Lundby 
Basket kunde Linda Karls-

son inte medverka på grund 
av en stukad fot, men Louise 
Svensson var i allra högsta 
grad delaktig i lagets tredje 
seger. Louise noterades för 
sju poäng och hade med lite 
tur gjort ytterligare ett par.

– Ja, vilken talang hon är, 
berömmer Mergim.

Allt talar för att Ale Basket 
även nästa år får spela i divi-
sion två. Två matcher åter-
står, GKIK hemma och S:t 
Helena borta. 

Division 2 damer
Ale Basket – Lundby Basket 62-58
Poäng Ale: Sanna Severinsson 15, 
Erica Tjärnlund 11, Maria Thorsson 10, 
Louise Svensson 7, Sofi a Mollqvist 6, 
Madelene Welinder 5, Ninette Cansby 
4, Johanna Forsberg 4. Matchens kur-
rar: Erica Tjärnlund 3, Maria Thorsson 
2, Sanna Severinsson 1.

Ale Basket tog tredje skalpen

Louise Svensson, blott 14 år, 
gjorde sju poäng i sin andra 
damlagsmatch.
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Kom gärna och 
lämna ris till brasan!

NÖDINGE. 2 x 7-6.
Sportlife Kungälvs 

IBK hade en tung der-
bydag i Ale gymnasium.

Både Ale IBF:s herrar 
och damer vann efter 
mål i matchernas abso-
luta slutskede.

Mötena mellan Ale IBF 
och Sportlife Kungälvs IBK 
bjuder alltid på spänning. 
Den varan saknades defini-
tivt inte i lördags. Herrarna 
var först ut och gästerna 
hade maximal utdelning i 
första perioden. Matchtavlan 
visade 0-4 och få trodde då på 

hemmalaget. Ale visade dock 
stor moral och hängde aldrig 
med huvudet. Mittperioden 
gav hopp. Efter halva perio-
den hade ställningen ändrats 
till 4-5. Inte heller Sportli-
fes tidiga 4-6 satte stopp för 
hemmaforsceringen. Johan 
Olsson gjorde sitt andra mål 
för dagen när han kvitterade 
med tio minuter kvar att 
spela. Ale gick för seger och 
trots det oavgjorda resulta-
tet valde laget att ta ut mål-
vakten. Vinnarinstinkten 
belönades tio sekunder före 
slutsignalen, då Alexander 

Sörensen påpassligt petade 
in en retur. 7-6 efter en 
mäktig upphämtning.

Damerna inspirerades 
tydligen på läktaren. Inte 
heller här gick att vila med 
en tremålsledning. Denna 
gång var det Sportlife som 
hämtade upp underlägen. 
Först 3-0 till 3-3 och senare 
6-4 till 6-6, men det här var 
Ale IBF:s dag. 30 sekunder 
före slutsignalen var hem-
malagets ungdomskedja på 
plan. Ebba Norrman spela-
des fram av Mikaela Ögren. 
7-6 var en skön repris från 

herrarnas derby.
– Ja, det var kul att båda 

lagen vann, men vi bjuder in 
dem lite onödigt. Vi borde 
ha kunnat stänga matchen, 
ansåg Jan Pettersson, trä-
nare för Ale IBF:s damer.

Herrarna möter Mölndals 
IBF i sista omgången och har 
möjlighet att klättra ett par 
placeringar. Laget är just nu 
tia i tabellen. Damerna avslu-
tar mot jumbon Burås borta 
och kan om Lindome förlo-
rar sluta fyra.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Två derbysegrar för Ale IBF

Matchhjälte. Alexander Sörensen petade in 7-6 med tio Matchhjälte. Alexander Sörensen petade in 7-6 med tio 
sekunder kvar att spela av derbyt mot Sportlife Kungälvs sekunder kvar att spela av derbyt mot Sportlife Kungälvs 
IBK.IBK.

BASKET
Division 2 damer
Ale Basket – Lundby Basket 62-58

LÖDÖSE. Det kan bli 
guldfest i Lödöseborg 
till helgen.

Oavgjort mot Duells 
räcker för att LN 70 
HC ska säkra seriese-
gern i division 4.

– Det ser bra ut och 
vi kommer till spel 
med starkast tänkbara 
trupp, säger coach Jim 
Dahlin.

Efter fjolårets fjärdeplats 
hade LN 70 som ambition att 

vara med och kriga om serie-
segern den här säsongen. 
Laget har motsvarat de högt 
ställda förväntningarna och 
är nu nära sina drömmars 
mål.

– Vi har haft en väldigt bra 
uppslutning på träningarna 
och varit stabila under hela 
året, säger Jim Dahlin.

Mittenlaget Duells är ett 
farmarlag till Partille och 
utgör sista hindret för LN 
70. Hemmalaget gäller som 
klara favoriter i kraft av hem-
maplan.

– Publikrekordet i Lödö-
seborg är på 300 personer, 
men det hoppas vi kunna 
putsa på lördag, säger Jim 
Dahlin.

Har du något tips?
– Jag tror vi vinner med 

ett par puckar. Skulle det gå 
vägen väntar guldfest i Alv-
hems klubbstuga på Glän-
tevi, avslutar Jim Dahlin.

JONAS ANDERSSON

Guldläge för LN 70
Midhage Cup avgjordes i Älvängens Kulturhus med Lödö-
se/Nygård IK som arrangör. På bilden ses Nol IK P03 som 
gjorde mycket bra ifrån sig och vann samtliga fem match-
er. Laget släppte endast in ett mål under hela turneringen. 
Killarna visade upp fi nt spel och fi ck bra publikstöd från 
föräldrar och vänner uppe på läktaren.

Nol IK vann Midhage CupNol IK vann Midhage Cup

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  101
2. Elsa Persson/Rikard Johansson 87
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         80
4. Torsten Johansson/Rolf Frössling 78
5. Christer Grönvall/Göte Olsson    77

LILLA EDET. Styrelsen 
för Lilla Edets ridklubb 
har tagit beslut om att 
avskeda ridskolech-
efen. 

Enligt information på 
hemsidan har beslutet 
välgrundade orsaker, 
men mer vill ordföran-
de Anna Stewart inte 
kommentera.
Beslutet att avskeda ridsko-
lechefen har skapat starka 

reaktioner bland klubbens 
medlemmar. På det sociala 
nätverket Facebook har mot-
ståndargruppen som vill ha 
kvar personen i fråga nästan 
lika många medlemmar som 
klubbens officiella facebook-
sida. 

Styrelsens ordförande 
Anna Stewart kan i nuläget 
inte kommentera orsakerna 
till beslutet och inte heller 
medlemmarnas reaktioner. 

– Det ska hållas ett med-
lemsmöte ikväll (läs måndag) 
där medlemmarna kommer 
att få reda på vad som hänt. I 
övrigt kan jag inte säga något 
mer överhuvudtaget.

Ridskolechefen själv har 
inte heller något att tillägga.

– Jag har mått så dåligt på 
grund av allt det här och har 
ingenting att kommentera. Jag 
har vänt mig till en advokat.

JOHANNA ROOS

LERK sparkar ridskolechefen

LEDETHALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NYGÅRD. Torsdagen 
den 7 mars skedde det 
senaste i raden av fl era 
inbrott under vintern 
hos Nygårds Ryttar-
sällskap. 

– Det är inte roligt att 
behöva sätta galler för 
fönstren, säger Monica 
Jonasson, styrelsele-
damot.
Hela lagret av godis och 

Nytt inbrott hos Nygårds RS
dricka som köpts in till som-
marens tävlingar har stulits. 
Tidigare har Nygårds ryttar-
sällskap fått en vägg inspar-
kad och tidigare i vintras fick 
man även en elkabel avklippt 
och stulen. 

– Tanken var att den skulle 
ha grävts ner, men det hann 
vi inte innan den blev stulen. 
Det var förmodligen kop-
parn de var ute efter. Nu har 
vi fått allt stulet som skulle 
säljas i kiosken under som-
marens tävlingar. Det är 
godis och dricka för ett par 
tusen kronor plus att tjuvarna 

gjorde sönder en fönsterruta, 
säger Monica Jonasson.

 Hon berättar att de nu 
tryckt upp lappar där de upp-
manar alla att vara uppmärk-
samma på om de ser något 
som verkar misstänkt. 

– Om det är ungdomar 
som gjort det så tycker jag att 
man som förälder borde rea-
gera när ens barn kommer 
hem med så mycket godis. 
Man tappar lusten när det 
blir så här och nu vågar man 
ju knappt ha någonting inne i 
cafeterian. 

JOHANNA ROOS


