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Ale Torg

VECKANS MATCHER
ONSDAG 25/2 ALE KULTURRUM

NÖDINGE SK VS STENUNGSUNDS HK
kl 19.30 Dam 2

TORSDAG 26/2 NÖDINGE IDROTTSHALL

NÖDINGE SK VS IK SÄVEHOF
kl 19.00 F02

SÖNDAG 1/3 NÖDINGE IDROTTSHALL

NÖDINGE SK VS 415 ÖSTRA GBG
kl 13.20 P03 Nord vår

NÖDINGE SK VS TORSLANDA HK
kl 14.10 F01 1

NÖDINGE SK VS  
STENUNGSUNDS HK 
kl 15.00 F00 Nord

Ale vann tät match

Daniel Dahlman med näsa för målet, fem pytsar blev det senast. 

Spelande tränaren, Tobias Hellman, sträckte sig förvisso senast, men ser ändå mycket fram emot derbyt i Ale Kulturrum lördag 21/3. 

Målfest när Surte IS IBK 
säkrade kontraktet
BOHUS. Segern över 
Pixbo Wallenstam inne-
bär att Surte IS IBK fem 
omgångar före slutet 
har säkrat nytt kontrakt 
i division 3.

– Nu sätter vi nya mål. 
Vi har både Lerum och 
Ale inom räckhåll, säger 
Surtetränaren Tobbe 
Engström.

Det var få som räknat på det, 
men Engström hade själv-
klart koll på att Surte i hän-
delse av seger samtidigt som 
Västra Frölunda förlorade 
skulle nå säsongens mål att 
hänga kvar i trean.

– Jag kan väl inte säga att 
jag  har varit direkt orolig, 
men allt kan ju hända och 
därför ville jag att det även 
i teorin skulle vara helt klart 
innan vi pustar ut. Nu kan vi 
konstatera att vi lyckats med 
det som många trodde kunde 
bli en övermäktig uppgift. 
Surtes herrar spelar i trean 
även nästa år, säger Tobbe 
Engström.

Lördagens hemmamöte 
med Pixbo Wallenstam bjöd 

på målfest, men utan drama-
tik. Efter två perioder hade 
Surte stänkt in tio mål och 
bara släppt in tre. Hälften av 
målen signerades av skytte-
kungen Daniel Dahlman.

– Han var på ett strå-
lande spelhumör. Det är få 
klubbar förunnat att ha en 
sådan skarpskytt och när allt 
stämmer är Dalle även en 
defensiv tillgång, berömmer 
Engström.

Hade laget inte släppt 
in sju baljor hade insatsen 
fått ett ännu högre betyg av 
coachen.

– Ja, det är riktigt. Vi bju-
der på några lätta i mittperi-
oden och det måste vi träna 
bort.

Med fem omgångar kvar 
har Surte IS IBK plötsligt en 
pallplats i egna händer.

– Vinner vi resten blir vi 
trea och det är klart att det 
vore en fjäder i hatten. Det 
skulle dessutom betyda att 
vi knäpper storebror Ale på 
näsan, vilket vi gärna gör, 
skrattar Tobbe Engström.

Lördag 21 mars möts Ale 
IBF och Surte IS IBK i årets 
andra derby. Matchen går 
denna gång i Ale Kulturrum.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Pixbo Wallenstam 13-7

INNEBANDYNÖDINGE. Ale IBF och 
Myggenäs bjöd på en tät 
match i Ale Kulturrum.

Lagen följdes åt i mål-
protokollet, men när det 
som bäst behövdes klev 
en av seriens vassaste 
målskyttar fram.

Fredrik Herlogssons 
två mål i tredje perio-
den gav hemmalaget 
segern.

– Det var en speciell match, 
där vi gjorde mål på nästan 
allt och Myggenäs likaså. 
Jag tycker väl ändå att vi var 
det bättre laget med lite mer 
spets när det väl gällde. Her-

logsson är en matchvinnare 
och det visade han även den-
na gång, säger spelande trä-
naren Tobias Hellman som 
var nöjd med poängen.

Lagen följdes åt, men det 
var gästerna som var i led-
ningen flest gånger. I tredje 
perioden vid ställningen 8-8 
fick Ale chansen i powerplay 
och med Herlogsson på plan 
blev det naturligtvis utdel-
ning.

Ont i en fot
– Han har ont i en fot och 
därför fick vi använda honom 
sparsamt, berättar Hellman.

Ale saknade också vasse 
Mattias Hansson samt båda 
sina ordinarie målvakter. Is-
tället fick veteranen Peter 
Martinsson, 48, vakta kas-
sen. 

– Det är tur att vi har Pe-
ter när oturen är framme. 
Segern var viktig för själv-
förtroendet. Det har varit 
ett par tunga veckor nu och 
influensa i truppen har med-
fört att det har varit glest på 
träningarna. Nu måste vi ta 
tag i det igen. Det är fem-
ton poäng kvar att spela om 
och vi ska avsluta säsongen 
snyggt, menar Hellman.

Derbyt mot Surte IS IBK 
ser ut att kunna bli helt avgö-
rande för vilken av klubbar-
na som kan titulera sig bäst 
i Ale.

Vann senast
– Vi ser fram mot derbyt 
i Ale Kulturrum. Det var 
roligt sist, säger Hellman 
och tänker tillbaka på lagets 
bortaseger i Bohushallen 

med imponerande 10-4.
Sedan dess har flera unga 

killar etablerat sig på allvar 
i Ales kedjor. Alfred Olofs-
son, Rasmus Nordgren och 
Linus Holm är tre av dem.

– Det är skickliga spelare 
som har framtiden för sig. 
Alfred var bäst på plan i lör-
dags och Rasmus Nordgren 
var som vanligt väldigt stabil. 
Linus var tyvärr sjuk, berät-
tar Hellman.

Blott 17-årige Alfred 
Olofsson var till och med 
tvåmålsskytt i segermatchen.

Ale reser till Uddevalla på 
fredagskvällen för att möta 
IBK Walkesborg. En match 
som kan sluta precis hur som 
helst.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ser fram mot en ny derbyfest:  ”Det var roligt sist!”
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Division 3 Göteborg
Ale IBF – Myggenäs IBK 9-8

INNEBANDY

VECKA 09         NUMMER 07|34 SPORT

- ÄLSKA HANDBOLL

www.laget.se/alehf

HANDBOLLSSKOLA

Vid frågor kontakta 
Hanna Berggren 0709-40 28 02

å

ONSDAGAR 17-18.15 
I Älvängens kulturhus för 
barn födda 07, 06, 05 

LÖRDAG 28 FEBRUARI KL 14.45

SURTE IS IBK
VS GULDHEDENS IK

TISDAG 3 MARS  KL 19.00

SURTE IS IBK
VS FBC LERUM

ENTRÉ 
20 KR

DAMER DIV 2 


