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HANDBOLL

INNEBANDY

BASKET

Div 2 västsvenska västra damer
HK Varberg – Nödinge SK 19-20
Mål NSK: Ingen uppgift.

ÖHK Göteborg 8  66 15
HK Aranäs 7  48 12
Alingsås HK 8  21 11
Stenungsunds HK 7  30 10
415 Östra Göteborg 7    9 8
Kv IK Sport 8   -6 8
Torslanda HK 7     -13 6
Borås HK 7 -22 6
Kärra HK 8     -27 6
Nödinge SK 7 -12 5
Baltichov 7 -15 4
Göteborg Finest 7 -19 3
HK Varberg 8 -60 2

Div 2 Göteborg damer
FBC Lerum – Surte IS IBK 4-5
Mål SIS: Natalie Hjertberg 2, Carolina 
Björkner, Emma Asplund, Jonna Leek 
1 vardera. Matchens kurrar: Carolina 
Björkner 3, Natalie Hjertberg 2, Lisa 
Persson 1.

Partille IBS 6  42 17
Surte IS IBK 6  31 14
Lindome IBK 6    7 14
Floda IBK 5  14  12
Lindås IBK 6  13 11
FBC Lerum 6    4  9
Pixbo Wallenstam 6     -10  7
Burås IK 6 -10  6
Kärra IBK 5     -19  6
Guldhedens IK 6 -18  3
IBK Walkesborg 6 -40  3
IBK Göteborg 6 -44  1

Div 3 Göteborg
Pixbo Wallenstam – Surte IS IBK 5-8 
(1-4, 1-2, 3-2)
Mål SIS: Niklas Pettersson 5, Daniel 
Dahlman, Almir Mehmedagic, Christoffer 
Ahlström. Matchens kurrar: Niklas 
Pettersson 3, Toni Hilkamo 2, Almir 
Mehmedagic 1.

Myggenäs IBK – Ale IBF 4-6 
(1-1, 1-3, 2-2)
Mål Ale: Mattias Hansson 2, Fredrik 
Herlogsson 2, Alexander Sörensen, 
Billy Sörensen. Matchens kurrar: Anton 
Hermansson 3, Mattias Hansson 2, Jonas 
Antonsson 1.

Älvstranden 6  31 16
Burås IK 6  31 15
Herrestads AIF 6  16 13
Ale IBF 6    4 13
IBK Walkesborg 6  10 12
Myggenäs IBK 6    4 10
FBC Lerum 6       -7 10
Surte IS IBK 6   -6  8
Partille IBS 6     -22  4
Pixbo Wallenstam 6   -9  3
IBF Göteborg 6 -20  0
Västra Frölunda 6 -32  0

Vid tisdagens partävling i 
Alvhem deltog 7 par. Medel 
var 48 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson               58
2. Elsa Persson/Rikard Johansson        52 
3. Torsten Johansson/Ronny Andersson 50

BRIDGE

NOL. Ett lag som kan 
sammanfatta en mycket 
lyckad säsong är Nol IK. 

Ett efterlängtat avan-
cemang till division 5 
blev resultatet av årets 
seriespel. 

En av anledningarna 
till Nols framgångar är 
Bojan Ilic som i år vann 
skytteligan med hela 31 
mål.

Med ett imponerande målfa-
cit har Bojan Ilic, 19, en strå-
lande säsong bakom sig som 
dessutom gav honom titeln 
som skyttekung i serien.

– Jag är riktigt nöjd med 
säsongen, men jag trodde själv 
aldrig att jag skulle göra så här 
många mål, säger Bojan Ilic.

Den rika målskörden gav 
en uppflyttning till division 5. 
Laget vann 18 av 20 matcher 
och lämnade ett stort avstånd 
till sina seriekonkurrenter. 
Faktum är att laget bara har 
förlorat en match under hela 
året och det var just premiä-
ren. Men om man frågar Bo-
jan var Nol självklara favoriter 
ända från början.

– Vi hade det lite tufft i 
början, men jag visste hela 
tiden att vi skulle ta hem det, 
säger han.

I serien deltog bland andra 
lokalkonkurrenterna Nödinge 
SK och Älvängens IK och en-
ligt Bojan höll serien en bra 
nivå och man mötte bra mot-
stånd under året.

– Det var en helt okej nivå 
faktiskt. Vi mötte rätt många 
bra lag under säsongen.

Det är fortfarande oklart 
om Bojan blir kvar i Nol IK 
nästa säsong. Själv tror han 
att det kan vara dags att röra 
på sig.

– Jag vet inte hur det blir, vi 
får se hur det känns. Men jag 
tror inte att jag blir kvar, säger 
Bojan Ilic.

VIKTOR KARLSSON

ALAFORS. Årets spela-
re i Alefotbollen är en 
tysk.
Ahlafors IF:s grovjob-
bare, Sebastian Hollste-
in, gjorde det mesta rätt 
oavsett position.

”Tysken” bidrog i allra 
högsta grad till att AIF 
slutade sexa i division 
3 i år.

Ahlafors IF har under åren 
etablerat sig kommunens 
topplag i herrfotbollen. I 
årets seriespel blev det trots 
en tuff höst en stabil mitt-
position i serien och en fullt 
godkänd säsong. I alla fall 
om man frågar Sebastian 
”tysken” Hollstein som i år 
har etablerat sig på mittfäl-
tet och har där bjudit på fina 
insatser.

 – Jag är riktigt nöjd med 
min säsong, säger Sebastian 
Hollstein.

Även om laget inte lyck-
ades hänga på seriesegrarna 
Vänersborgs FK i slutspur-
ten var AIF länge med i tät-
striden. 

– Vi börjar riktigt bra, 

men sen börjar vi slappna av 
lite till hösten, det märkte vi 
när vi mötte Kortedala hem-
ma, säger Hollstein och syf-
tar på förlustmatchen med 
0-4.

Vänersborg vann serien 
på bättre målskillnad över 
Kortedala IF. I den sista om-
gången mötte man just Ahla-
fors och kunde på Sjövallen 
fira seriesegern. Enligt Se-
bastian var Vänersborg värda 
seriesegern.

– De var det bästa laget 
rent spelmässigt. Sen hade 
de också en riktigt bra trupp, 
säger Hollstein.

Trots att Ahlafors inte 
hamnade i den absoluta 
toppen av serien tar man 
med sig mycket inför nästa 
säsong. En nöjd Sebastian 
ser fram emot 2015 och har 
målsättningen klar.

– Vi siktar på topp 5 i alla 
fall. Vi får tillbaka ett par 
skadade spelare och flyttar 
upp några yngre så det kan 
bli riktigt bra, säger Holl-
stein.

Sebastian har flyttats runt 
på lite olika positioner i la-

get, men har nu tagit plats 
som en defensiv mittfälta-
re och har där gjort succé. 
Tio mål blev det och han 
har några riktigt bra minnen 
från det gångna året.

– Matchen mot Kungs-
hamn hemma var rolig. 
Trots en utvisning lyckades 
vi vända och ta en seger där 
jag dessutom fick sätta av-
görandet med 3-2 i slutet. 
Sen satt segern mot Lunden 
ÖBK hemma med 5-1 riktigt 
skönt också.

VIKTOR KARLSSON

SKEPPLANDA. Hon har 
haft en strålande säsong 
och har varit en viktig 
del av Skepplandas 
framgångar och avance-
manget till division 1. 

Sandra Augustsson är 
årets fotbollsspelare på 
damsidan i Ale.

Det var inte många som 
trodde att Skepplanda BTK 
skulle lyckas avancera i serie-
systemet efter en minst sagt 
svajig försäsong. Men efter 
ett spännande kvalspel lyck-
ades Skepplanda ta sig upp 
till division 1 och en starkt 
bidragande faktor har varit 
Sandra Augustssons fina in-
satser.

 – När serien drog igång 
med segern mot Lödöse Ny-
gård släppte allt och det tror 
jag är en av anledningarna till 
att det gick så bra. Vi fick en 
bra start och självförtroende, 
säger Sandra Augustsson.

Skepplanda har radat upp 
segrar och tog hela 45 poäng, 
vilket resulterade i serieseger 
i division 2 och en kvalplats 
till division 1.

Mossens BK var första 
motståndare i kvalet, en 
match som var något extra 
för Sandras del.

 – Jag mötte flera av mina 
gamla skolkamrater så det 
var lite speciellt. Men jag har 
aldrig sett oss spela så bra 
som vi gjorde i kvalet, säger 
Augustsson.

Framtiden för Sandras del 
är ännu oviss. Idag studerar 
hon till fysioterapeut i Väs-
terås, men hon hoppas på att 
få flytta tillbaka till Ale och 
hjälpa Skepplanda även nästa 
år.

 – Jag åker hem på hel-
gerna och jag vill verkligen 
flytta hem igen. Jag har sökt 
utbildningar i Göteborg 
så förhoppningsvis kan jag 
fortsätta i Skepplanda, säger 

Augustsson.  
Intresset från andra klub-

bar har hittills varit svalt, 
men Sandra är inte det mins-
ta orolig inför framtiden. 

 – Det är klart att det hade 
varit kul att prova på att spe-
la högre upp, men just nu 
vill jag bara fortsätta spela 
fotboll och ha kul, säger Au-
gustsson.

Framgångsreceptet för 
Skepplandas del tror Sandra 
beror mycket på stämningen 
i laget.  Med Stig Persson i 
tränarspetsen har laget haft 
många tuffa träningspass un-
der året.

 – Vi har jättekul hela la-
get. Det spelar ingen roll om 
det är ett jobbigt konditions-
pass på vintern, vi har ändå 
riktigt roligt tillsammans. 
Jag har inte haft så här kul 
sen jag spelade fotboll som 
liten, säger Sandra Augusts-
son.

VIKTOR KARLSSON

En lyckad säsong för ”tysken”
– Sebastian Hollstein Ales främste bolltrollare 2014

Höll fin balans hela säsongen. Sebastian Hollstein imponerade oav-
sett var han spelade i AIF-tröjan den gångna säsongen. Tio mål 
blev det dessutom från ”tyskens” fötter.

Sandra Augustsson är mittbacken som trivs bäst i anfallet. Med 
Sandra i laget har SBTK fått en enorm trygghet och en hög lägsta-
nivå.

Glädje har givit Sandra framgång

Bojan Illic, årets komet i Aleftobllen utestluter inte att det blir en 
flytt från Nol. 

Bojan – en skyttekung sugen på nytt
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SEBASTIAN HOLLSTEIN

Ålder: 30

Bor: Alafors

Smeknamn: Tysken

Yrke: Elektriker

Styrka: Vinnarskalle

Svaghet: Behöver träna upp 

konditionen

Favoritlag: 1. FC Köln

Tysk favoritspelare: Bastian 

Schweinsteiger

SANDRA AUGUSTSSON

Ålder: 21

Sysselsättning: Pluggar till 

fysioterapeut i Västerås

Styrka: Snabbhet

Svaghet: Jag kan bli för 

ivrig ibland och vilja lite för 

mycket

Favoritlag: IFK Göteborg

Favoritspelare: Zlatan

Drömyrke: Fysioterapeut

Tränare Stig Persson om 
Sandra: Hon är snabb både 

i fötter och huvud. En kom-

plett spelare.

BOJAN ILLIC

Sysselsättning: 
Tränar mycket och 

spelar lite Fifa

Styrka: Snabbhet

Svaghet: ”Jag är rätt 

liten och behöver lite 

mer muskler”.

Favoritlag: Manches-

ter United

Favoritspelare: Messi

De vinner Champions  
League: Bayern 

München

HU13         
Ale Basket – Kungsbacka Basket    
31 – 65

 H div 4       
Lundby Basket - Ale Basket           
68–49

HU14         
Sätila Basket - Ale Basket F01        
23-51

HU17         
Ale Basket - BK Marbo    62-109

MEJLA IN 
ERA RESULTAT

perra@alekuriren.se


