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I måndags spelade Bohus 
IF pingisseniorer sin andra 
seriematch för säsongen. 
Drabbningen skedde mot 
Torslanda IK och slutresul-
tatet skrevs till 7-7.

Detta var första poäng-
tappet sedan Bohus IF 
återupptog seniorpingisen 
(hela förra säsongen gick 
utan ett enda poängtapp) 
så minerna var inte allt för 
dystra, även om matchut-
vecklingen tidigt tydde på 
en ny seger.

Laget mönstrade samma 
startfyra som matchen i 
lördags.

– Kanske satt matchen 
från i lördags fortfarande i 
benen på oss, säger ankaret 
Peter Kornesjö. 

– Vi avslutade vår förra 
match för 50 timmar sedan 
och det är tufft att hinna 
ladda om både fysiskt och 
mentalt.

Inledningsvis fi ck Peter 
stryk sin singel men efter 
det radade BIF upp fem 
segrar.

– Vi skulle stängt 
matchen där. Nu fi ck 
motståndarna luft un-
der vingarna och tog två 
raka singlar, mot Peter 
och Magnus, säger Åke 
Mentor.

– Efter detta följde två 

dubblar och med tanke på 
vårt fantastiska dubbelspel 
från förra säsongen blev vi 
nog lite övermodiga, säger 
Johnny Sallander.

Istället för att avgöra 
matchen lyckades Torslan-
da knipa båda dubblarna 
och ställningen var helt 
plötsligt 5-5.

Efter detta fi ck Åke 
Mentor stryk i tre raka set 
och sedan lyckades Johnny 
Sallander kvittera till 6-6 
efter en stenhård femse-
tare.

De två avslutande sin-
glarna blev helt avgörande 
och Peter Kornesjö fi ck 
stryk i tre raka set efter 
att ha fått en del oturliga 
kantbollar och nätrullare 
emot sig i avgörande lägen 
i seten. Nu blev istället 
Magnus Sjösten stor 
hjälte genom att vinna 
sista singeln och rädda en 
poäng.

– Magnus har varit 
het på träningarna den 
senaste tiden, säger Peter 
Kornesjö, så det var ingen 
överraskning att Magnus 
skulle avgöra.

Nu blickar vi fram emot 
nästa match mot BTK 
Linne om två veckor.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis 

Kryss för Bohus IF pingisseniorer

VECKA 43         NUMMER 39|36 SPORT

EL FIXARNA I ALE

MATCHDAGS

ALE HF – BALTIC

www.laget.se/alehf

Div 4 herrar 
ALE KULTURRUM (Fd. Gymnasiet) 

Söndag 26 oktober kl 16.45

- ÄLSKA HANDBOLL

ÄLVÄNGEN. Det blev 
stryk för ÄIK i epilogen 
på Älvevi.

Spelet var relativt 
jämn, men gästerna 
betydligt visade en 
helt annan effektivitet i 
straffområdet.

Resultatet innebär att 
Älvängen slutar femma 
i serien.

Älvängens IK, som svarat för 
en stark höstsäsong, lyckades 
inte rå på tabelltvåan Finlan-
dia/Pallo.

– Vi svarar för en okej in-
sats, men gör dessvärre en 

del misstag i egen box och 
blir straffade, förklarar trä-
naren Peter ”Erra” Eriks-
son.

Gästerna tog ledningen 
i den sjunde minuten, men 
kort därefter kunde Niklas 
Pålsheden kvittera till 1-1. 
Ställningen var 1-3 i paus 
och när ÄIK försökte fl ytta 
upp positionerna i den andra 
halvleken läckte det bakåt.

– Vi gör en bra höst igen. 
Problemet är att vi tappar 
för många poäng under vår-
säsongen. Nu får vi sätta oss 
ned och analysera vad det 
beror på, säger Eriksson.

Blir du kvar i klubben?
– Ja, jag har gjort klart för 

ytterligare ett år i ÄIK, av-
slutar Peter Eriksson.

JONAS ANDERSSON

Niklas Pålsheden blev ÄIK:s sista målskytt för säsongen i 
1-5-förlusten hemma mot Finlandia/Pallo.
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Stryk för
ÄIK i epilogen

Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Finlandia/Pallo AIF 1-5

FOTBOLL

KUNGÄLV. Ett sargat 
Ale HF med bara två 
avbytare lyckades ändå 
ta en övertygande seger 
borta mot Kongelf.

Fysiken och ett 
suveränt målvaktsspel 
avgjorde.

Ändå tycker jag att 
vår träningsfl it borde 
vara bättre, säger Ale-
tränaren Janne Franzén.

Ale HF tog sin andra raka 
seger i division fyra. Kongelf 
bjöd motstånd i 40 minuter, 
men fi ck sedan ge sig. Gäs-
terna var rustad med en bätt-
re kondition och dessutom 
två omutliga målvakter i Da-
vid Nielsen och Hampus 
Eskilsson.

David var fantastiskt bra 
och egentligen förstod jag 
inte varför han valde att byta, 
men när Hampus kom in och 
spikade igen gick det inte att 
beskylla honom för valet. 
Han hade väl sett att Ham-
pus var het på träningen och 
ville ge honom chansen, sä-
ger Janne Franzén.

Innan matchen var det 
annars lite oroligt eftersom 
de rutinerade pjäserna, båda 
vänsterhänta, Per Johan-
nesson och Niclas Ericsson 
tvingades anmäla frånvaro.

Per har en ond axel. Han 
landade lite illa i premiären. 
Niclas fi ck en smäll mot rev-

benen i söndags och det visa-
de sig vara sprickor i två rev-
ben. Han blir borta ett par 
veckor nu, berättar Franzén.

Tillbaka i Ale HF:s A-lag 
var istället ett annat bekant 
ansikte, Michael Strigelius, 
som visade sin närvaro ge-
nom att bomba in fem mål.

Strigelius blir en tillgång 
för oss. Kul att han är med 

på allvar igen!
På söndag kommer serie-

ledande Baltic på besök i Ale 
Kulturrum, då är det upp till 

bevis!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Division 4 Göteborg västra
Kongelf – Ale HF 19-26

HANDBOLL

– Bortaslog Kongelf

Ale HF tog
andra skalpen

Joakim Samuelsson och hans lagkamrater i Ale HF har fått en bra start på säsongen. Andra raka 
segern kom borta mot Kongelf. Nu väntar serieledande Baltic. 


