
VECKA 05         NUMMER 04|20 SPORT

FLICKOR 02 10:30 
NÖDINGE – Lysekil 2
POJKAR 03 11:20 
NÖDINGE– Sävehof 4
FLICKOR 02 13:50 
NÖDINGE – Trollhättan
POJKAR 03 14:40 
NÖDINGE – Kroppskultur 3
FLICKOR 01 15:30 
NÖDINGE – Baltichov vit
POJKAR A 16:30 
NÖDINGE – Borås

ALE GYMNASIUM SÖN 2 FEBRUARI
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www.laget.se/nodingesk

VECKANS
 MATCHER 

Ale Torg

Bohus IF pingisseniorer 
följde upp före veckans 
viktoria med en övertygande 
seger i seriefinalen mot gam-
la storklubben BTK Linné. 
Segersiffrorna skrevs till 8-3. 

Till dagens match hade 
lagledningen disponerat 
om laget rejält sedan förra 
matchen. Johnny Sallander, 
Peter Kornesjö och Jonas 
Härsjö fick förtroendet 
tillsammans med Jonas 
Lundell, som var den ende 
kvar från förra matchen.

– Vi har tuff konkurrens 
om platserna och ingen 
skall känna sig säker på en 
plats i laget, säger man från 
lagledningen.

Bohus IF började starkt 
och ryckte åt sig en 2-0 
ledning efter övertygande 
spel av Jonas Härsjö och 
Peter Kornesjö. Efter det 
tappade Jonas Lundell sin 
match efter fyra stenhårda 
set. Därefter klev Johnny 
Sallander in i matchen 
och vann två raka matcher 
utan att tappa set. Johnnys 
segrar följdes upp av Peter 
Kornesjö, som för dagen var 
förstarankad i laget, som tog 
sin andra singelseger. Nu var 

ställning 5-1 till de gulsvarta 
eleganterna.

– Nu blev vi lite för själv-
säkra, säger Jonas Lundell 
och sådant straffar sig med 
en gång. Snabbt och mindre 
lustigt stod det 5-3.

– Nu visade vi på stor 
mental styrka och vek inte 
ned, säger Jonas Härsjö 
efter att dubbelmatcherna 
genomförts. 

Som vanligt är man 
beredd att säga, visade Bohus 
IF upp ett stort dubbelspel 
och vann båda matcherna 
ganska enkelt, 7-3 i matchen.

Slutresultatet spikade, 
den för dagen stekhete Peter 
Kornesjö, genom att vinna 
sin tredje singelmatch för 
dagen.

– Nu leder vi serien med 
fem poäng. Närmast jagande 
är dagens motståndare BTK 
Linné. Det återstår fyra 
matcher (8 poäng) att spela 
och läget ser jättebra ut, 
säger Peter Kornesjö.

– Vi har allt i egna händer 
och vinner vi bara två match-
er till är seriesegern klar, 
avslutar Johnny Sallander.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Seger i seriefinalen för Bohus IF

Det blev en seger för 
Skepplandas fotbollstjejer 
födda 04, som den 18 janu-
ari ställde upp i Sparban-
kens cup i Alingsås. De tog 
hem guldet i finalen mot 

Bergdalen, en match som 
dessutom blev deras allra 
första slutspel.   

Både spelarna och träna-
ren Håkan Enyck är myck-
et stolta över framgången.

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK och Lödöse/Nygård 
IK har inlett ett sam-
arbete inom flick- och 
damfotbollen.

En så kallad kick off 
ägde rum på Älvevi i 
lördags.

– Båda föreningarna 
vill sätta individen i 
centrum. Vi ska i lugn 
och ro kunna utbilda 
och förbereda tjejerna 
för seniordebut, säger 
Roger Henriksson i ÄIK.

Det fullkomligt myllrade av 
talangfulla fotbollsspelare 
på Älvevis konstgräsplan i 
lördags när samarbetet mel-
lan Älvängens IK och LNIK 
symboliserades med en ge-
mensam upptaktsträff.

– Båda föreningarna har 
letat samarbetspartners un-

der det senaste året och varit 
öppna för allt. Nu har vi hit-
tat varandra, det klickade di-
rekt och ett förhållande har 
inletts, säger Roger Henriks-
son.

Samarbetet mellan de 
båda klubbarna har en utta-
lad ambition om att sätta in-
dividen i centrum, både för 
bredd och elittänk.

– Vi vill arbeta med att ta 
bort åldersfixering då vi vet 
att utvecklingen på barn är 
väldigt flexibel. Därför vill 
vi skapa en naturlig rörlighet 
mellan åldersgrupperna, sä-
ger Roger Henriksson.

Lödöse/Nygård kommer 
att ha ett lag representerat i 
division 2 Västergötland där 
målet är att ta steget upp i 
ettan inom en treårsperiod. 
Vidare är det anmält ett ut-
vecklingslag i reservklass 1 i 
Göteborg samt ett 7-manna 

damlag. Juniorlaget kommer 
att återfinnas i klass 1 Göte-
borg och F 14/15 i klass 2. I 
F01-06 är målet att ha minst 
ett lag i varje ålderskull.

– Genom ett kommunö-
verskridande samarbete kan 
vi erbjuda alla tjejer möjlig-
het att spela fotboll på indi-
vidanpassad nivå, säger Hen-
riksson.

Elisabeth Persson från 
LNIK såg mäkta belåten ut 
när hon tog del av lördagens 
övningar på Älvevi, som 
bland annat bestod av cup- 
spel mellan åldersblandade 
lag.

– Vi är oerhört glada för 
att vi har fått till stånd det 
här samarbetet. Tillsammans 
skapar vi bredd för att nå 
topp.

JONAS ANDERSSON

Skepplandatjejer tog guld
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Älvängens IK och Lödöse/Nygård IK har inlett ett samarbete inom flick- och damfotbollen. I lördags samlades spelare från de respektive 
föreningarna till en upptaktsträff på Älvevi.

Rebecca Heinerås, LNIK, Pia 
Brunberg, LNIK, Ronja Henriks-
son, ÄIK och Ylva Fritzon, ÄIK, 
är alla positiva till det kom-
munöverskridande samarbe-
te som ska skapa både bredd 
och topp.

Tjejfotbollen i centrum

LÖRDAG 1/2 
ALE GYMNASIUM

Div 4 damer
Ale IBF – Sportlife Kungälvs IBK

kl 14.30

Börja spela 
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- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf

Matchsponsorer:

MATCHER
ÄLVÄNGENS KULTURHUS

 SÖNDAG 2 FEBRUARI

Div 4 V 12.30 Ale HF 2-OLDRIK
Div 5 V 13.45 Ale HF 3-Ve-eff IF
Ddiv 4 V 14.45 Ale HF-AHK-09

EL FIXARNA I ALE


