
VECKA 46         NUMMER 42|20 SPORT

INNEBANDY 

B O H U S H A L L E N 
LÖRDAG 15 NOVEMBER KL 14.45

SURTE IS IBK 
FLODA IBK

DAMER DIV 2

Parkera på grusplan vid hallen

ENTRÉ
20 KR

B O H U S H A L L E N 
LÖRDAG 15 NOVEMBER KL 12.30

SURTE IS IBK 
PARTILLE IBS

HERRAR DIV 3

www.aleibf.se

DAMER DIV. 3 
BOHUSHALLEN 

11 NOVEMBER KL 20.00
ALE IBF – SKÅR IBK

eibf.se

BÖRJA SPELA

INNEBANDY!

HERRAR DIV. 3 
BOHUSHALLEN

13 NOVEMBER KL 20.00
ALE IBF – IBK WALKESBORG 99

Återigen har Nödinge visat upp 
sig i den ädla sporten ultimate 
frisbee. Sex lag hade anmält sig 
till årets DM i Göteborg Sko-
lidrottsförbunds regi. Då förra 
årets vinnare English School inte 
dök upp var fältet öppet för de fem 
andra skolorna att vinna detta år. 

Almåsskolan och Växthuset från 
Mölndal samt Ales tre skolor Ahla-
fors Fria, Bohus och nystartade Da 
Vinciskolan spelade en rak serie 
där alla lag mötte varandra i en 
nästan fullsatt idrottshall. 

Sebastian Hansson, som skött 
träningen under ett par veckor 
efter skoltid, gjorde en perfekt 
coachning under lagets matcher 
där alla fi ck vara med och spela. 
Inför sista matchen var förut-
sättningarna att Da Vinciskolan 
behövde vinna med minst sex mål 
för att ta hem turneringen. Som 
alla vet är det en svår uppgift att på 
kommando göra många mål och 
samtidigt hålla tätt bakåt. 

Scenariot efter fem spelade 
matcher var att Växthusets lag 
hade lika många poäng som Da 
Vinciskolan, men hade gjort sex 
fl er mål i sina matcher men hem-
malaget Da Vinci hade kvar att 
spela sin sista match mot Ahlafors 
Fria Skola. 

Denna turnering spelas med 
mixade lag där man spelar med tre 
killar och två tjejer samtidigt på 
planen. Den rutinerade tränaren 
Hansson hade bestämt att nu gäl-

ler det att göra många mål i sista 
matchen och därför spela med 
samma femma hela matchen om 
de skulle lyckas med sitt spel. Den 
duktiga målsprutan Clara Lund-
qvist och kämpen Ronja Sandros, 
tillsammans med försvarsjätten Li-
nus Eriksson, fi ck bilda par med 
strategen Oskar Eriksson och på 

topp fenomenet Joel Mumbongo. 
Succén var given.

Efter fem minuter ledde 
Da Vinciskolan med fyra mål. 
Eftersom matcherna bara är 12 
minuter såg läget bra ut. Läktarna 
kokade när matchklockan stod på 
11.55 och ställningen var 9-1. Sista 
målet är en klassiker då Clara, som 

gjort en fantastisk match, får en 
perfekt pass av Linus Eriksson och 
jublet utbryter. 

Guldet var bärgat och stolta Da 
Vincielever fi ck motta medaljer 
av Göteborgs Skolidrottsförbund 
representant.

Tobias Hansson
Stolt idrottslärare på Da Vinciskolan

Guldgäng. Da Vinciskolan segrade i DM i ultimate frisbbe.

Da Vinciskolan vann DM i ultimate frisbee

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

LÖRDAG 15 NOVEMBER 10.30–16.30
P03 Select Cup, totalt 6 matcher

SÖNDAG 16 NOVEMBER
F02 kl 12:00 Nödinge SK–Baltichov
F01 kl 12:50 Nödinge SK–Önnereds HK
F00 kl 13:40 Nödinge SK–Kärra HF
DAM DIV 2 kl 15:00 Nödinge SK–Alingsås HK

VECKANS
MATCHER
ALE KULTURRUM

Varmt  

välkommen!

Varmt välkomna!

Vi har platser för vuxna 
och ungdomar.
Prova 1 lektion gratis 
och rid 3 lektioner för 
400:- Erbjudandet gäller 
tom 31 jan.
 
Lussehoppet
+ Lucia 14/12

Kadriljuppvisning
24/12  kl 9.00

För mer info:
www.ajrk.se eller
besök oss på facebook

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

Ahlafors IF byter tränare
ALAFORS. Det blev bara 
ett år för tränarduon 
Daniel Eriksson och Erik 
Henriksson i Ahlafors IF.

– Jag hade gärna fort-
satt, så det är klart jag är 
besviken, säger Daniel 
Eriksson.

I veckan presenteras 
en ny coach för det 
gulsvarta division tre 
laget.

Både Eriksson och Henriks-
son är småbarnsföräldrar och 
Erik meddelade redan i sep-
tember att det skulle bli svårt 
att kombinera familjelivet 
med fotbollen ytterligare en 
säsong.

– Jag valde att diskutera 
en fortsättning, men vi har 
kommit fram till att vi inte är 
överens om en förlängning 
och då är det så. Jag är nöjd 
med hur laget och gruppen 

har utvecklats under året. 
Det fi nns potential och det 
hade varit kul att få fortsätta, 
säger Daniel Eriksson.

Klubben har lagt locket 
på, men  meddelar att redan 
i veckan presenteras en ny 
tränare på Sjövallen. Enligt 
obekräftade källor är det ett 
bekant ansikte som dyker 
upp.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Erik Henriksson och Daniel 
Eriksson lämnar Ahlafors IF 
redan efter ett år.


