
Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 8 par. Medel 
var 84 poäng och följande 
par placerade sig över medel: 
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson              108
2. Torsten Johansson/Ronny Andersson 102
3. Elsa Persson/Rikard Johansson         91

BRIDGE

INNEBANDY

FOTBOLL

BASKET

HANDBOLL

Division 2 Göteborg damer
Partille IBS – Surte IS IBK 5-3 (0-0, 
3-2, 2-1)
Mål: Carolina Björkner, Katja Kontio, 
Elina Svensson.
Matchens kurrar: Lisa Persson 3, Sofi e 
Karlsson 2, Elina Svensson 1.

Partille IBS 4  18 11
Lindome 4    7 10
Floda 4  14  9
FBC Lerum 4  10  9
Surte IS IBK 4  21  8
Lindås IBK 4  13  8
Pixbo Wallenstam 4    -14  4
Burås IK 4 -11  3
Walkesborg 4     -17  3
Kärra IBK 4 -19  3
Guldheden 4 -11  0
IBK Göteborg 4 -11  0

Division 3 Göteborg
Walkesborg – Surte IS IBK 9-2 
(1-1, 5-0, 3-1)
Mål SIS: Almir Mehmedagic  2. Match-
ens kurrar: Almir Mehmedagic 3, Niklas 
Hagman 2, Toni Hilkamo 1.

Älvstranden – Ale IBF 5-5
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 2, Fredrik 
Lorentzon, Karl Hansson, Mattias 
Hansson.

Burås IK 4  26 12
Herrestad 4  14 10
Älvstranden 4  13 10
Ale IBF 4    5 10
Myggenäs 4    1  7
FBC Lerum 4    0  7
Walkesborg 4        1  6
Partille 4   -9  4
Surte IS IBK 4     -11  2
Pixbo Wallenstam 4   -9  0
IBF Göteborg 4 -12  0
Västra Frölunda 4 -19  0
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I helgen var det dags för 
tredje matchen för säsongen 
och efter det stora raset och 
den tappade poäng i senaste 
matchen var stämningen lite 
orolig inför matchen mot 
gamla storlaget BTK Linne.

Nu kom BTK Linne 
med bara tre spelare och 
det gjorde att matchen blev 
lättare än vad man trott från 
början. Slutresultatet skrev 
tills 8-1 för de gulsvarta 
krigarna.

Matchen inleddes med 
att Johnny Sallander tog 
en enkel 3-0-seger. Där-
efter gjorde Jonas Härsjö 
säsongspremiär och visade 
direkt att det hans form är 
på gång. Han vann enkelt i 
tre raka.

Eftersom BTK Linne 

bara kom med tre spelare 
stod det nu 3-0. I detta läge 
skickade BTK Linne in sitt 
isländska stjärnskott, den 
ytterst lovande, Gunnar 
Ragnarsson, för att möta 
Åke Mentor. Islänningen 
vann i tre raka set, men det 
var kamp hela vägen och 
Åke gav sig inte utan kamp. 
Efter det hade Gunnar slut 
på energi och Johnny Sal-
lander kunde återigen vinna 
sin singel. 

Med 4-1 i ryggen gick 
Magnus Sjösten och Åke 
Mentor in och vann sina 
singlar och med Jonas Här-
sjös walk over-seger stod det 
helt plötsligt 7-1. 

– Skönt att se att vi 
studsar tillbaka med en gång 
efter förra veckans min-

dre goda insats, säger Åke 
Mentor.

– Vi har tränat hårt 
under veckan och snackat 
igenom vad som gick fel 
förra matchen. Det tyder på 
mental styrka och karaktär 
i gänget, fortsätter Jonas 
Härsjö. 

– För oss som nykomling-
ar hade det varit lätt att bry-
ta ihop efter förra veckan, 
säger Johnny Sallander. 

Dagens första dubbel blev 
också avslutningen på hela 
matchen. 

– Skönt att se att förra 
året dubbelspel är tillbaka 
och att vi nu bevisade att vi 
kan spela dubbel, avslutar 
Magnus Sjösten.

Med tanke på att fören-
ingen tog ett stort steg upp i 

seriesystemet till detta år har 
vissa spelare valt att spela i 
veteranserien istället. Första 
matchen i förra veckan. 
Jonas Lundell och Magnus 
Olofsson försvarade de 
gulsvarta färgerna med den 
äran. De avfärdade enkelt 
Partille PK med 4-1.

Matchen börjad med att 
Magnus fi ck ge sig efter 
fyra stentuffa set. Efter det 
visade Jonas Lundell att fo-
rehandsläggan för förra året 
fi nns kvar. Den gav många 
enkla poäng och ställning-
en i matchen var 1-1. I sin 
andra singel visade Magnus 
sin spelintelligens och utma-
növrerade sin motståndare 
över fem set. 2-1 och dags 
för Lundell att på nytt visa 
upp sitt breda register och 

enkel besegra motståndarnas 
toppspelare. 

– Den avslutade dubbel 
var mer av akademisk karak-
tär, men det är alltid skönt 
att vinna matcher, avslutar 
Magnus efteråt. 

– Det är ganska enkelt 
att spela med Jonas, han 
besitter ett brett register av 
slag, fortsätter Magnus. 

Jonas är inte sen att be-
römma sin medspelare.

– Magnus visar upp en 
stort hjärta idag och kämpar 
sig till många sköna poäng, 
säger Jonas Lundell avslut-
ningsvis.

 Jan Johansson
Bohus IF bordtennis

Fortsatta pingisframgångar för Bohus IF

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Göteborgs Finest 
26-22 (14-12)
Mål NSK: Sofi a Ström 6, Josefi n Dillner 
5, Michaela Sjöstrand 4, Elina Mathias-
son 3, Emma Dillner 3, Emelie Larsson 3, 
Johanna Kristensson 2. Matchens kurrar: 
Jessica Wahlgren 2, Josefi n Dillner 1.
Kommentar: Nödinge SK tog årets 
första seger genom att hemmabesegra 
Göteborg Finest. NSK var det spelföran-
de laget och hade i målvakten Jessica 
Wahlgren matchens främsta aktör. Det 
är nu också bekräftat att tränaren Tony 
Lindskog inte längre leder laget. Han har 
på grund av förändrade arbetsuppgifter 
valt att gå.

ÖHK Göteborg 4  52 13
Alingsås HK 4  29 11
HK Aranäs 4  38 10
Stenungsund 4  22  8
Kv IK Sport 4   -1  8
415 Östra Göteborg 4    4  6
Torslanda HK 4       -3  6
Borås HK 84 4   -8  6
Kärra HK 4     -15  6
Nödinge SK 6 -13  3
Göteborg Finest 7 -19  3
IK Baltichov 6 -27  2
HK Varberg 7 -59  2

Division 4 Göteborg västra
Ale HF – Baltic 36-24 (18-12)
Mål Ale: Joakim Östling 8, Jonatan Fran-
zén 5, Simon Liljeblad 4, Michael Strigelius 
4, Christoffer Ung 3, Mattias Wahlqvist 3, 
Urban Tallheden 3, Fredrik Johansson 2, 
Nicolas Myrén 2. Matchens kurrar: David 
Nielsen 2, Simon Liljeblad 1.

ALAFORS. Ale Baskets 
fl ickor födda -01 är 
talanger utöver det 
vanliga.

För att hitta motstånd 
spelar de nu i en serie 
med killar.

Inte ens det hindrar 
dem från att vinna.

I onsdags stod Sätila för 
motståndet. Ett mixat lag 
med både killar och tjejer 
sprang ut för att möta Ale 
Baskets framgångsrika 01:or 
i Ledethallen. Efter tio mi-

nuter var matchen avgjord. 
25-5 visade tavlan efter den 
första av fyra tiominuters-
perioder. När matchen var 
över hade hemmalaget gjort 
95 poäng mot Sätilas 19. 

Tränarna och papporna, 
Peter Sjöborg och Pasi 
Järvinen menar att överläg-
senheten grundar sig i en 
god sammanhållning och att 
tjejerna har spelat ihop sedan 
de gick i basketskolan som 
sexåringar. 

– Sedan är det ju tacksamt 
att tjejerna gillar att träna. 
Vi kör upp till fyra gånger i 
veckan och alla är med. De-
ras inställning att hela tiden 
försöka bli bättre gör att de 

utvecklas både individuellt 
och som lag, säger Peter Sjö-
borg.

Problemet är som sagt att 
alla andra inte är lika bra, åt-
minstone inte i Göteborgs-
distriktet. 

Bland de bästa
– Det är annorlunda i Stock-
holm. Där är det jämnare, 
men i våras vann vi en bra 
cup i Skövde. Vi tillhör helt 
klart den här generationens 
bästa lag i Sverige, säger Pasi 
Järvinen stolt.

För att möta lite motstånd 
spelar Ale Baskets F01 i år i 
HU14 (herrar under 14 år). 
Det rullar på bra även där, 

men till våren kan det bli 
tuffare då de ställs mot bätt-
re motstånd. Att tjejer vinner 
över killar i lagidrott så här 
långt upp i åldrarna är inte 
vanligt och Minna Jaanson, 
en av spelarna, berättar att 
en del killar tar illa vid sig 
och tycker att det är pinsamt.

Kämpar och har kul
– Vi tycker inte det är så spe-
ciellt längre, eftersom det 
sker så ofta. När vi spelar cu-
per i till exempel Stockholm 
och Lund är det alltid mot 
rena tjejlag, då är det ofta 
väldigt jämnt. Styrkan i vårt 
lag är att vi alltid kämpar och 
har roligt tillsammans. Att 

vi har blivit så här duktiga 
beror mycket på våra träna-
re som ser till att vi har bra 
träningar, säger Minna till 
lokaltidningen.

För att fortsätta den posi-
tiva utvecklingen satsar trä-
narstaben på att hitta mot-
stånd även utanför landets 
gränser.

– Vi håller alla dörrar 
öppna. Det är kul att spänna 
bågen och tjejerna gillar ut-
maningar.

När Sätila besegrades 
visade laget prov på sina 
färdigheter med ett starkt 
distansskytte och rappa 
kontringsvilliga fötter.

Ale Baskets tjejer födda -01 är så överlägsna att de numera spelar i samma serie som killarna. I onsdags var det Sätila som fick sig en lektion och fick åka hem med 
95-19 i baken. Här ses Ellica Sjöborg springa ifrån sin bevakning för att göra nya poäng. I den infällda bilden är det Amanda Järvinen som stormar fram.

– Ale Baskets tjejer besegrar även rena pojklag

TEXT & BILD
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se

Kval till division 4
Leverne-Skogslund – Skepplanda 
0-2
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Linus 
Karlsson. Matchens kurrar: Oscar Frii 
3, Jonathan Westlund 2, Markus 
Samuelsson 1.

Kval till division 3
Skara FC – Göta BK 3-2 (1-0)
Mål GBK: Marcus Olsson 2.

HU14 
Ale Basket F01 - Sätila Basket   
95 - 19
Herrar div 4 
Ale Basket - Onsal Pirates   70 - 63

Talanger!


