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Parkera på grusplan vid hallen

BOHUS. Den avgörande 
matchen för Bohus IF 
pingisseniorer blev lite 
av ett antiklimax.

Bohus IF var på plats 
och laddade för att 
knipa den poäng som 
behövdes för att säkra 
seriesegern. 

Då dök inte motstånd-
aren, Rudalens IF, upp 
till matchen.

– Även om det gällde 
en match för att bärga 
seriesegern var det inte så 
här vi ville vinna, förklarade 

Johnny Sallander.
– Nu får vi köra ett trä-

ningspass istället. Vi har ett 
par matcher kvar på säsong-
en och det hade varit kul 
om vi kunde gå igenom se-
rien utan att förlora en enda 
match, sade Johnny.

Bohus IF kan redan nu 
börja planera för nästa år. 

– Till nästa säsong hopp-
as vi kunna ha två seniorlag 
i seriespel. Vi är idag 6-8 
seniorer som turas om att 
spela och till nästa säsong 
kan vi förhoppningsvis lyf-
ta upp ett antal spelare från 
vår ungdomsakademi och då 

kan vi ha två lag i spel, säger 
Magnus Olofsson som ser 
ljust på framtiden.

– Det finns ett antal barn 
som tränar pingis varje vecka 
och vi har 4-5 lag i ung-
domsserierna. Alla barn som 
vill spela är välkomna att del-
ta, fortsätter Magnus. 

– Jättekul att vi vinner se-
rien och tar ett steg uppåt i 
seriesystemet. Nu kommer 
hela försäsongsträningen 
att gå mycket lättare när 
man vet att vi har kapacitet 
att spela bra, avslutar Jonas 
Lundell.

I helgen som gick bör-
jade vårsäsongen för Bohus 
IF:s duktiga pingisungdo-
mar. 

– Vi kommer att ha 5 lag 
i seriespel under våren, sä-
ger Annica Svensson som 
ansvarar för en stor tränings-
grupp. 

Första ut av alla lagen var 
ett av de yngre och det blev 
stora framgångar, seger i 
båda matcherna. Laget be-
stod av Tobias Skyman och 
Jonas Ekström. I den första 
matchen stod BTK Linné 
för motståndet. Tobias Sky-
man fick vika ned sig i sin 
första match och fick stryk 
med 3-1 i set efter att ha in-

lett starkt och vunnit första 
set. Därefter vann Jonas Ek-
ström sin match efter en tuff 
batalj med 3-1 i set. 

– Dubbelmatchen blev se-
dan en hård match men där 
visade killar upp ett starkt 
spel och kunde rättvist vinna 
med 3-1 i set. Båda killarna 
visade upp en härlig käm-
parglöd och bra inställning, 
säger Annica Svensson. 

Efter detta avgjorde Jonas 
Ekström definitivt matchen 
genom att vinna sin andra 
singel med 3-1 i set. Att se-
dan Tobias Skyman tappade 
sin singelmatch hade egent-
ligen ingen betydelse.

I dagens andra match 

ställdes de gulsvarta mot lo-
kalkonkurrenten Kungälvs 
BTK. Återigen skrevs se-
gersiffrorna till 3-2. Tobias 
Skyman inledde med att tap-
pa sin match mot Kungälvs 
förstespelare efter en tuff 
tillställning. Efter det rada-
de Bohus IF tre raka segrar; 
dubbelmatchen och två sing-
lar. 

– Vad skönt att se killarna! 
Detta är de första matcherna 
de gör och det blir två seg-
rar direkt. Det finns en stor 
framtid bland alla våra lo-
vande ungdomar, säger man 
från ledarhåll.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Bohus IF har säkrat seriesegern i division 7.  Här ses några av guldhjältarna. Från vänster: Johnny 
Sallander, Jonas Lundell, Jan Longnell och Jonas Gustafsson.

Seriesegern klar!
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...och framgångar för BIF:s pingisungdomar

Derbydramatik på hög nivå

 Förgrundsfigur. Emil Rydén som brottats med skador hela säsongen gjorde ingen besviken i  
 debyt mot Surte, där han svarade för tre av Skårs mål. 

SKEPPLANDA. Det blev 
ett målrikt derby som 
innehöll det mesta.

Skår IBK såg länge ut 
att snuva serieledande 
Surte IS IBK på samtliga 
poäng, men gästerna 
fick sista ordet.

– Vi fick ingen panik 
trots underläge med tre 
bollar och oavgjort kän-
des rättvist, summerade 
Surtes tränare Tobbe 
Engström efter den 
nervkittlande tillställ-
ningen.

Det blev ett innebandyderby 
helt i publikens smak. Hem-
malaget, på åttonde plats i 
tabellen, var heltaggat och vi-
sade redan från första tekning 
att man skulle sälja sig dyrt.

Skår satte sig i förarsätet 
sedan Emil Rydén prickat 
in 1-0 efter 4.07. Christoffer 
Ahlström kvitterade innan 
den första perioden var över.

Mellanakten blev händel-
serik. Surtes främste aktör, 
Daniel Dahlman, presen-
terade sig när han satte 1-2 
efter 3.42. Därefter svängde 
pendeln över till hemmala-
gets favör. Danny Eriksson, 
Emil Rydén, Andreas Helgé 
och Ronny Berg såg till att 
Skår var i överläge med 5-2 
när matchuret visade 15.23. 
Det föranledde lagledningen 
i Surte att ta en time out. Det 
gav önskvärd effekt. Pontus 
Jonsson gjorde 5-3 och Ma-
thias Larsson 5-4 i numerärt 
överläge innan den andra pe-
rioden var till ända.

Den avslutande perioden 
fortsatte i samma höga tem-
po. Åskådarna i Skepplanda-
hallen fick uppleva flera fina 

kombinationer och rejäla tag 
i närkamperna, utan att det 
för den sakens skull blev fult 
i överkant. Hemmalaget gjor-
de ett nytt ryck när Christian 
Hansson satte 6-4 och Emil 
Rydén pricksköt 7-4 efter 
4.47. Avgjort? Absolut inte! 
Daniel Dahlman gav gästerna 
kontakt när han hittade rätt 
med sitt 7-5-mål med dryga 
åtta minuter kvar att spela.

Rafflande
Slutminuterna blev rafflan-
de. Daniel Dahlman satte 
sin tredje kasse när klockan 
visade 17.53. En knapp mi-
nut senare var det kvitterat. 
Toni Hilkamo slängde i väg 
ett skott från egen planhalva 
som letade sig in bakom en 
förvånad Skårmålvakt i Nik-
las Öhrn, som för övrigt spe-
lade briljant mellan stolparna 
denna söndagskväll.

Tro inte att det var slut 

på dramatiken i och med 
7-7-målet. Det serverades 
ytterligare två målchanser, en 
för vardera laget, innan slut-
signalen ljöd.

– Surt att tappa ledning-
en, men ändå helt okej. Vi 
har förlorat många matcher 
den senaste tiden, så detta var 
ändå ett fall framåt, förkla-
rade Skårs bäste spelare för 
dagen, tremålsskytten Emil 
Rydén.

Surtetränaren Tobbe Eng-
ström hade dubbla känslor 
efter matchen.

– Inte för att förringa Skårs 
insats, men vi var väldigt non-
chalanta inledningsvis. Kan-
ske var det nerverna som spö-
kade. De gjorde mål på våra 
misstag. Vi har i snitt släppt 
4,1 mål, idag släpper vi in sju 
bollar, analyserade Engström.

– Jag är ändå stolt över kil-
larna att vi tar oss tillbaka. Vi 
drabbas inte av någon panik 
utan fortsätter att trumma på. 
Vi coachar aktivt och sett över 
60 minuter är ett oavgjort re-
sultat fullt rättvist.

Fem matcher återstår och 
Surte leder serien, två poäng 

före jagande IBF Göteborg.
– Vi ska inte kasta bort den 

här fina säsongen utan ge det 
en chans. Ges vi möjlighet att 
ta steget upp till division 3 
så ska vi ta den, säger Tobbe 
Engström.

JONAS ANDERSSON

Gästande Surte jublade efter att ha satt kvitteringen efter 18.51 i 
den tredje perioden.

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

Hörselskadades Riksförbund

Hörsellinjen
0771-888000


