
2013  |   vecka 51  |   nummer 46  |   alekuriren 43SPORT

Startar Torsdag 
16 januari

Nybörjare 18.30-19.45

400:-/termin

 Fortsättn. 19.30-21.00

400:-/termin alt. 50:-/kväll
Torsdagar, 10 gånger
DF Korkskruven har även Gilles- o gammaldans
SE ANNONS I ALEKURIREN 8 JAN 2014

Startar Torsdag
16 januari
2 - 4 år 17.00-17.35             
5 -7 år 17.35-18.10

SHOWIG BARNDANS!
Medborgarhuset

Torsdagar, 10 gånger
Anmälan: Margareta 0303 74 85 87
eller Annika 0303 24 99 99eleeeeeleeeeleleelleeelleeeleeleeeellleeeelllerrrrrrrrrr r rr AAAAnAnAAAAnAAAAnAAnA nninininikkakaakaaaaakakakakakaaaaaaaa 000000000000000003333003333030030003003000033300003333333333 3333 242444442242444444224444 9999999999999 9 99 9 999999999999999999999999999999999999

För pris o övrig information, se vår hemsida
www.dfkorkskruven.com

BUGGA I ALAFORS
    Medborgarhuset

- Älska handboll

www.laget.se/alehf

God Jul &
Gott Nytt År

önskar vi alla spelare,
tränare, ledare,

medlemmar, sponsorer
och alla andra som är
en del av vår förening!

ALECUPEN
INOMHUSFOTBOLL : 

Juniorer,  Damer  & Herrar

Entré 20:- 
Arr: Alealliansen Välkomna!

Ale gymnasium, 
Nödinge

Lördag 28 dec 
kl 8-17
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Skepplanda BTK

WWW.SKEPPLANDA.SE

önskar alla medlemmar,  
spelare, ledare, 

samarbetspartners,  
sponsorer och supportrar

NÖDINGE. Alecupen flyttar från Vim-
mervi till gymnasiet.

Istället för Alehallen blir idrotts-
hallen i Ale gymnasium spelplats för 
den traditionsenliga inomhusturne-
ringen i fotboll.

– Mer publikvänligt, konstaterar 
Jan-Erik Eriksson i Alealliansen.

Alecupen byter inte bara spelplats utan även 
speldag. I vanliga fall brukar arrangemanget 
genomföras sista helgen före jul, men i år 
avgörs fotbollsfesten lördagen den 28 decem-
ber.

I herrklassen kommer sju lag till spel. Divi-
sion 3-laget Ahlafors IF har i grupp 1 sällskap 

av Älvängens IK, Nödinge SK och Surte IS. I 
grupp 2 spelar Nol IK, Skepplanda BTK och 
Alvhems IK. De två bästa lagen från respek-
tive grupp kvalificerar sig till semifinal.

Damklassen utgörs av sex lag enligt föl-
jande: Grupp 1: Älvängens IK lag 2, Nödinge 
SK, Ahlafors IF lag 1. Grupp 2: Älvängens 
IK lag 1, Skepplanda BTK, Ahlafors IF lag 
2. Gruppvinnarna spelar en direkt avgörande 
final.

Juniorerna spelar en enkelserie om fyra 
lag där gruppvinnaren kan titulera sig Ale-
mästare. Lagen som gör upp om guldet är 
Älvängens IK, Nol IK, Skepplanda BTK och 
Ahlafors IF.

JONAS ANDERSSON

Alecupen i gymnasiet Bohus IF:s pingislag avslutade höstsä-
songen på bästa tänkbara sätt, nämligen 
med en seger. Dagens motstånd stod 
RådaHindås BTS för. Bohus IF rivstartade 
matchen och gick fram till en komfortabel 
5-0-ledning utan att tappa ett enda set.

Jonas Lundell, Peter Kornesjö och 
Johnny Sallander (gånger två) vann alla 
sina matcher. Dessutom slängde Bohus IF 

Till årets seriespel har våra lovande 
ungdomslag fått flytta upp från yngre till 
äldre gruppen och dessutom tack vare 
sina framgångar förra säsongen hamnat 
i division 2. Detta har inneburit att mot-
ståndet har blivit betydligt tuffare än förra 
säsongen.

I den inledande matchen blivit det 
stryk mot erkänt duktiga BTK Linne. 
Slutresultatet skrevs till klara 5-0. 

– I denna match hängde vi inte med 
alls. Våra motståndare har spelat pingis 
i flera säsonger och har en hårdhet och 
erfarenhet som vi inte har, men som vi 
bygger upp genom tufft motstånd, säger 
coach Magnus Olofsson och får medhåll 
av Annica Svensson.

I den andra matchen, mot Hålta, blev 
det på nytt förlust men matchen var tuff 
in i det sista. Förlustsiffrorna skrevs till 
3-2.  I denna match fick Bohus IF en 
flygande start genom att Maximus Nord-
gren och Manuel Storck båda vann sina 
inledande matcher. Båda matcherna gick 
till fem set.

– Detta tyder på starkt tävlingspsyke, 
säger Annica Svensson.

Efter singlarna var det dags för dub-
beln och även denna gick till fem set, men 
här fick Bohus IF:s hjältar vika ned sig. 
Femte set slutade 11-9. Efter detta ver-
kade det som om luften gick ur laget. De 
avslutande singlar innebar två segrar för 
Hålta och därmed slutseger med 3-2.

– Vi ger inte upp för efter detta, säger 
Johnny Sallander, en av flera ledare runt 
ungdomsspelarna.

– Vi har många killar och tjejer som är 
duktiga och de kommer att sparra var-
andra till framgångar framöver, avslutar 
Johnny Sallander.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Sjätte raka fullpoängaren för Bohus IF:s seniorer

Tung seriestart
för BIF:s ungdomar

Alecupen flyttar från Alehallen till gymnasiet. Turneringen avgörs lördagen den 28 decem-
ber.       Arkivbild: Allan Karlsson

in ett av sina senaste nyförvärv, Jan Long-
nell, som direkt visade att han kommer att 
ge ytterligare bredd till den tidigare breda 
truppen.

– Nu har vi runt tio seniorer som slåss om 
en spade i laget. Inga spelare kan känna sig 
säker på en plats i laget, säger Jonas Lundell.

Efter den rasande inledningen hamnade 
matchen i ett läge där lagen bytte matcher 
med varandra. Tre matcher senare var ställ-
ningen 6-2 till Bohus IF, efter att Jonas Lun-
dell hade fått ge sig över fem tuffa set, Jan 
Longnell fått ge vika mot RådaHindås BTS 
svårspelade defensivspecialist och Peter Kor-
nesjö gjort processen kort i sin match.

Nu väntade två dubbelmatcher och Bohus 
IF:s supportrar kände stor tillförsikt med 
tanke på höstens utdelning i dubbelmat-
cherna och ingen supporter blev missnöjd. 
Det blev full pott. Johnny Sallander och 
Jonas Lundell vann enkelt med 3-0 och Peter 
Kornesjö tillsammans med Jan Longnell 
vann över fem set och därmed hade de gul-
svarta krigarna vunnit med ointagliga 8-2.

Jan Longnell var lyrisk efter debuten i den 
gulsvarta dressen. 

– Vilket härligt gäng! Fortsätter vi så här 
och tränar lika hårt, kommer vi bli svårstop-
pade i serien. Vi har snittat 8-2 per match 
under hösten och nu kommer mer och mer 
av de gamla rutinerade spelarna, som var med 
under Bohus IF:s tidigare storhetstid, till-
baka och vi kan matcha varandra till stordåd, 
avslutar Jan Longnell.  


