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Parkera på grusplan vid hallen

ENTRÉ
20 KR

BOHUS. Finalspelet i 
Skol-DM i innebandy 
avgjordes i förra veckan 
i Lundbystrand sport-
hall.

Bohusskolans tjejer 
imponerade stort och 
vann hela turneringen. 

– En otroligt härlig 
känsla att se bollen gå 
i mål i finalen. När den 
hamnade i nätet visste 
jag att vi skulle vin-
na turneringen, säger 
matchhjälten Natalie 
Hjortberg. 

Bohusskolan har stolta tra-
ditioner när det handlar om 
innebandy och Skol-DM. 
Faktum är att Bohusskolan 
på flicksidan för årskurs 7-9 
har gått vidare till slutspel 
samtliga 13 tillfällen. Tur-
neringssegern var den fjärde, 

men första på sex år. Tidi-
gare har årskullarna födda 
1991, 1992 och 1993 vunnit 
turneringen. 

– Det finns en rotad inne-
bandykultur på skolan. Det 
märks tydligt bland klasser-
na på skolan. Från 0:orna 
till 9:orna är det många som 
spelar innebandy. Det är 
bara att hylla ledarna i Sur-
te IS innebandy som gör ett 
fint arbete med ungdomarna 
och skolan som uppmunt-
rar eleverna att idrotta, sä-
ger Magnus Fredriksson, 
coach för tjejerna i DM och 
som även arbetar på Bohus-
skolan. 

Riktigt taggade
Bohusskolan vann grupp-
spelet på imponerande sätt 
med målskillnaden 18-2 i 
Bohushallen. När slutspelet 
avgjordes i Lundbystrand 
var tjejerna riktigt taggade. 

Det blev klara segrar hela vä-
gen. Tredjeplacerade Furu-
lundsskolan besegrades med 
3-0 och i finalen blev det en 
stabil 1-0-seger mot Trullse-
gårdsskolan (Torslanda). 

Tjejgruppen om 13 spe-
lare förtjänar alla beröm. 
Målvakten Amanda Thors, 
som redan är med och tränar 
med Surtes damlag, agera-
de säkert. Elin Gerlin höll 
hög klass i försvaret, medan 
Elin Fennick (5 mål) gjorde 
många viktiga mål framåt. 
Den spelare som stack ut lite 
extra och var var 15-åriga 
Natalie Hjortberg. 

– Äh, det vet jag inte. Vi 
vann som ett lag men jag 
hade riktigt kul. Hur högt 
jag rankar den här segern? 
Bland de roligaste vinsterna 
hittills, säger Natalie Hjort-
berg som spås en lysande 
framtid av coachen Magnus 
Fredriksson som själv är en 

tidigare elitspelare. 
– Ja, hon är en bolltalang 

utöver det vanliga. Hon är 
väldigt ödmjuk och ambitiös 
som person vilket är två vik-
tiga egenskaper för att lyck-

as som seniorspelare. Utan 
Natalie hade vi inte vunnit 
Skol-DM i innebandy. 

Bohusskolan är såklart 
stolta över sina duktiga 
elever. Förutom sina guld-

medaljer som de fick på plats 
i Lundbystrand sporthall lo-
vade rektorn Aida Jovicevic 
biobiljetter till alla tjejerna 
som en extra bonus.

JONAS ANDERSSON

Matchvärd:
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VS JÖNKÖPING BANDY

ALLSVENSK 
BANDY

I förra veckan blev det på 
nytt en storseger för Bohus 
IF pingisherrar. Den här 
gången slogs Lekstorps IF 
C-lag tillbaka med klara 8-2.

– Vi fick en flygande 
start på matchen med fyra 
raka singelsegrar, säger en 
sprudlande glad Johnny 
Sallander. 

– Skönt att se att alla 
bidrar, fortsätter Johnny. 

Det började med att Åke 
Mentor gjorde processen 
kort i den inledande singeln 
och vann enkelt i tre raka 
set. Johnny vill inte vara 
sämre utan avfärdade lika 
enkelt sin motståndare i raka 
set. I den tredje matchen 
visade Peter Kornesjö upp 
ett stort fighterhjärta och 
vann sin match över fem set. 
Efter detta visade återigen 
Jonas Härsjö upp sig från 
sin bästa sida och vann kom-
fortabelt med 3-0. 

– Kul att se Jonas säkra 

defensivspel. Han nöter 
verkligen ut motståndarna, 
säger Åke. 

Eftersom Jonas fick gå sin 
andra match direkt efter sin 
urladdning, märkes det en 
viss trötthet och Jonas fick 
ge sig över fem set. Det lilla 
hopp som eventuellt väcktes 
hos motståndarna släckes 
ganska snart, då Johnny och 
Åke på nytt vann sina singlar 
klart och då gjorde inte 
Peters förlust så mycket. 
Ställningen var nu 6-2.

Nu visade de gulsvarta 
kämparna upp sitt fina dub-
belspel från förra säsongen 
och vann två raka dubblar 
och därmed var hela match-
en avgjord. 

– Det är så enkelt att 
spela dubbelt med Peter, 
säger Jonas. 

– Han får hela tiden 
motståndaren att röra sig 
från bordet och det gör det 
enkelt att avgöra många 

bollar.
– Nu blir det några veck-

or med hård träning innan 
tvåan och trean i serien 
väntar i början av decem-
ber. Kan vi bibehålla fokus, 
skall vi kunna vinna dessa 
matcher också och ta jullov 
som obesegrade serieledare, 
säger Peter. 

Även föreningens tappra 
veteraner har varit i elden. 
De hade dubbla matcher 
men det visade sig inte vara 
något bekymmer. Det blev 
två stabila segrar. Först slog 
man tillbaka Lekstorp med 
klara 4-1 och sedan var det 
Ifo:s tur att känna på Bohus 
IF tunga slagkapacitet, 
segern skrevs till 5-0. Laget 
bestod av Jonas Lundell 
och Magnus Olofsson. 

– I matchen mot Ifo 
släppte vi inte ett enda set, 
säger en mäkta belåten 
Jonas Lundell.

GÖTEBORG. Sex matcher 
och lika många segrar.

Inget tycks kunna 
stoppa Ale HF just nu.

I bortamötet med 
415 Östra Göteborg var 
det klasskillnad mellan 
lagen.

Full pott och serieledning. 
Ale HF förlängde sin seger-
svit i lördags.

– Vi var i ledning hela 
tiden. När hemmalaget 
närmade sig i målprotokol-
let gjorde vi ett nytt ryck, 
förklarar en belåten Ale 
HF-tränare i Janne Franzén.

Veteranen Per Johan-
nesson visade att gammal 

är äldst. Den vänsterhänte 
41-åringen svarade för inte 
mindre än åtta fullträffar och 
var planbäst.

– Jag är allra mest nöjd 
med farten och tempot i vårt 
spel, säger Janne Franzén.

Urban Tallheden är ock-
så värd ett omnämnande för 
sitt uppoffrande försvarsar-
bete. Han var en jätte i de-

fensiven.
– Urban blir som en extra 

målvakt, skrattar Janne.
Vad ska kunna stoppa 

Ale HF i årets seriespel?
– Det gäller att inte sitta 

upp på för höga hästar och 
slappna av. Vi får ta en match 
i taget, avslutar Janne Fran-
zén.

JONAS ANDERSSON

Bohusskolan vann Skol-DM

Vinnare i Skol-DM. Bohusskolans segerlag efter finalvinsten i Lundbystrand.

Segertåget rullar vidare för Bohus IF pingisAle HF 
ångar på

Division 4 Göteborg västra
415 Östra Göteborg – Ale HF 22-34

HANDBOLL
Veteranen Per Johannesson svarade för åtta fullträffar i lörda-
gens segermatch borta mot 415 Östra Göteborg.
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

 

P04 KL 14.40
NÖDINGE SK vs Kungälvs HK

F04 KL 15.30
NÖDINGE SK vs Alingsås HK

DAM DIV 2 KL 16.45
NÖDINGE SK vs IK Baltichov
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