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2014 började på bästa 
tänkbara sätt för Bohus IF 
pingislirare, det blev seger 
nummer sju. Nu har serien 
vänt och det var dags för de 
gulsvarta att ta emot den 
gamla storklubben Mölndals 
BTK. Förra gången lagen 
möttes blev det en komforta-
bel seger, men denna drabb-
ning blev en riktigt tuff till-
ställning som Bohus IF till 
slut vann med 8-6.

Till dagens match hade 
ledning valt att ställa över 
sina två högst rankade spe-
lare, Johnny Sallander och 
Jonas Härsjö. Dessutom 
hade man bänkat den rutine-
rade Peter Kornesjö. 

Jonas Lundell visade di-
rekt att höstens form håller i 
sig när han enkelt avfärdade 
sin motståndare i sin första 
match. Efter detta fick Jan 
Longnell vika sig över fem 
tuffa set mot deras förste 
spelare. Sedan bytte lagen 
matcher med varandra fram 
till det var dags för dubblar-
na. 

– När vi var med fram till 
dubblarna kände vi oss gan-
ska säkra på att vinna match-
en, säger en sprudlande glad 
Magnus Olofsson efter 

matchen.
Det blev gulsvarta segrar 

i båda dubbelmatcherna och 
helt plötsligt hade Bohus IF 
ledningen med två matcher.

Efter detta visade Jonas 
Lundell varför han var lagets 
etta. Han slog enkelt Möln-
dals etta i tre raka set.

– Vi fick kämpa hela vägen 
och det blev en bra genom-
förare inför nästa match, då 
det blir seriefinal mot BTK 
Linne.

Efter att Bohus IF ta-
git ledningen med 7-4, tog 
motståndare två raka segrar 
och kom ikapp till 7-6, men 
då visade lagledare Magnus 
Olofsson klass och mental 
styrka genom att enkelt vin-
na sin match med 3-0.

– Vi har kört lite träningar 
under jul- och nyårshelgen 
och deltagit i lite turnering-
ar, allt för att inte bli ringros-
tiga inför den avslutande de-
len av säsongen. Seger mot 
Linne i bortamatchen på 
fredag i seriefinalen och vi 
är fem poäng före dem. Då 
ser det ljust ut och våren kan 
bli riktigt trevlig, avslutar 
Magnus Olofsson.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

RÖSSÖ. Inomhusmästare 
för tredje gången i rad.

Först Tomtecupen, 
sedan Sportlife Ytterby 
Cup och i helgen Rössö 
Cup.

– Fantastiska tjejer 
som jobbar hela vägen 
in i kaklet, konstaterar 
tränaren Torben Chris-
tiansen med belåten 
stämma.

Torben Christiansen har fått 
en flygande start som ny trä-
nare för Lödöse/Nygårds 
damlag. Tredje cuptiteln på 
lika många försök bärgades i 
helgen när Rössö Cup avgjor-
des. Efter att ha överlevt två 
gruppspel ställdes LNIK mot 
Holmalund i kvartsfinalen.

Det blev dramatiskt värre. 
Alingsåslaget kvitterade till 
1-1 med bara minuten kvar 
att spela, vilket medförde att 
matchen fick avgöras på straf-
far.

– Här blev vår målvakt, 
Gabriella Jonasson, stor 
matchvinnare med två feno-
menala räddningar, berättar 
Torben.

I semifinalen raderades 
Stångenäs ut med stabila 2-0. 
I finalmatchen mot Rössö av-
gjorde Emilia Löfström med 
matchens enda mål. Emilia 
blev också utnämnd till tur-
neringens bästa spelare.

– Ett oerhört disciplinerat 
försvarsspel. Jag är stum av 
beundran. Tjejerna har verk-
ligen tagit till sig de taktiska 
instruktionerna på bästa sätt, 
säger Torben.

Vad innebär cu-
pframgångarna för 
utomhussäsongen?

– Vi tar med oss en härlig 
känsla. Framgångarna har 
stärkt självförtroendet. Det är 
en underbar grupp att jobba 
med, avslutar Torben Chris-
tiansen.

JONAS ANDERSSON

Sjunde raka för Bohus IF:s seniorer
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LNIK mästare – igen!

NUMMER 03         VECKA 04| 27SPORT

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 8 par. Medel 
var 84 poäng och följande 
par placerade sig över medel:

1. Torsten Johansson/Ronny Andersson 113
2. Elsa Persson/Rikard Johansson       105
3. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch     101
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                 85

BRIDGE
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ÄLVÄNGEN. ÄIK Cup 
avgjordes under det 
gångna veckoslutet.

Under ett par intensi-
va dygn spelades över 
100 matcher i Älväng-
ens Kulturhus.

– Ett fantastiskt lyckat 
och roligt arrangemang, 
säger cupgeneral Kjell 
Skånberg.

Älvängens IK stod som värd 
för den inomhusturnering 
som gick av stapeln i Kul-
turhuset 17-19 januari. 44 
lag kom till spel fördelat på 
åldersklasserna 02, 03 och 04 
såväl killar som tjejer.

– Turneringen sparkade 
igång klockan halv sex på 
fredagskvällen och på söndag 
samma tid spelades den sista 
finalen. Vi är väldigt nöjda 
med helgens tilldragelse och 
vi fick även uppmuntrande 
ord från de deltagande lagen, 
förklarar Kjell Skånberg som 
tillsammans med hustrun 
Ingalill hade det övergripan-
de ansvaret för ÄIK Cup.

Publiken fick uppleva 
många sevärda matcher och 
därtill mycket dramatik. Av 
aleklubbarna var det endast 
Nol/Ahlafors som lyckades 
knipa ett guld. Det skedde i 
pojkar 02. Arrangörsklubben 
höll sig framme i inte mindre 
än tre finaler, men utan att få 
sätta pricken över i:et.

JONAS ANDERSSON

Finalen i flickor 04 spelades 
mellan Onsala och Kode. Vitkläd-
da Onsala drog det längsta strået 
och vann guld.

Lyckad cuphelg i Älvängen
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MEDALJÖRER ÄIK CUP

P02: Guld: Nol/Ahlafors gul. 

Silver: Lekstorp vit. Brons: 

Skepplanda och Älvängen blå.

P03: Guld: Utbynäs. Silver: 

Älvängen vit. Brons: Lödöse/

Nygård och Kongahälla.

P04: Guld: Lekstorp vit. Silver: 

Älvängen vit. Brons: Lekstorp 

gr/sv och Backatorp röd. 

F02: Guld: Lekstorp vit. Silver: 

Lekstorp gr/sv. Brons: Älväng-

en blå och Ahlafors.

F03: Guld: Lerum. Silver: 

Älvängen vit. Brons: Ahlafors 

och Sävedalen 1.

F04: Guld: Onsala. Silver: 

Kode. Brons: Älvängen vit och 

Vallen.

Här skjuter Daniel Tadi Älvängen till final i pojkar 04.
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