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Saik dominerade på terräng-DM i Kungälv
LÖPNING: Terrängsäsongen har kommit igång och i lördags var det dags för 

terräng-DM i Kungälv. Sävedalens Aik:s löpare dominerade totalt och roffade 
åt sig 18 medaljer, varav åtta guld. 

Terrängmästare på banorna i Fontinskogen blev Marcus Millegård, Albert 
Mollén, Vidar Johansson, Omar Abdullah, André Mellqvist, Cornelia Karlsson, 
Elsa Palm och Gaël de Coninck.
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GULD. Saik:s Cornelia Karlsson i F17 vann 
terräng-DM, 4 kilometer långt.

Dystert för herrlag
FOTBOLL: Kommunens två 
division 2-lag i fotboll, Jon-
sered och Sävedalen, lyck-
ades  tillsammans förlora 
med totalt 1–14 i helgen.

Visserligen hade inget av lagen 
något att spela för mer än äran 
och det var på bortaplan mot se-
rieettan respektive serietvåan, 
men resultaten är ändå anmärk-
ningsvärda. Jonsered förlorade 
med 7–0 mot seriesegrarna Es-
kilsminne IF och Sävedalen för-
lorade med 7–1 mot Tvååkers IF. 
Sävedalens mål gjordes av Oscar 
Johansson. Sävedalen slutar sist i 
tabellen och spel i division 3 vän-
tar nästa år. Jonsered ligger åtta 
inför sista omgången som spelas 
nu på lördag.

Partille IF slutade sexa i di-
vision 4 som nu är avslutad. 
I sista matchen spelade de 
1–1 hemma mot Kode. Mål-
skytt var Mattias Essman. 
I division 6 blev det idel förluster 
för Partillelagen. Öjersjö förlo-

rade borta mot Tollered med 5–2. 
Målskyttar: Michal Kubic och Os-
kar Larsson. Björndammen förlo-
rade med 2–0 hemma mot Gårda 
och Partille FC förlorade med 4–1 
borta mot Jedinstvo. Målskytt: 
Kristoffer Lundin.

Ljuset i mörkret denna dystra 
helg för Partilles fotbollslag var 
Sävedalens damer som vann 

med hela 12–0 mot Låtta Marta 
IF. Johanna Brinkenberg  fick 
full utdelning och gjorde hela 
sju mål. Övriga mål gjordes av 
Malin Malmsten, Josefin Jonas-
son, Amanda Edgren, Klara Jä-
genstedt och Astrid Olaussson.

Med en match kvar är nu Sä-
vedalen seriesegrare i division 4.

   LEIF LUNDVALL

Bild: LEIF LUNDVALL
SJU MÅL. Johanna Brinkenberg gjorde sju mål för Sävedalen mot 
Låtta Marta.

Sävedalsloppet stöttar forskning
FRIIDROTT: Nytt för årets 
Sävedalslopp är den Rosa 
och Blå vandringen som 
görs i samarbete med 
Bröstcancerföreningen Jo-
hanna och ProLiv.

Längden på den nya vandringen 
är 5 kilometer, och efter förfrågan 
från föreningen Johanna har man 
möjlighet att gå 2,5 kilometer om 
man känner att man inte orkar 
hela sträckan.

– Man väljer själv under vand-
ringen hur långt man vill gå, sä-
ger Olle Palm från Saik.

Av startavgiften går 50 kronor 
till forskningen för bröstcancer 
och prostatacancer. Vandrarna 
får ingen medalj utan värdet av 
medaljen går också till forskning-
en vilket ger totalt 60 kronor per 
startande.

Många damer
Mellan 2008 och 2012 arrang-

erade Sävedalens AIK det som 
kallades Rosa steget i samarbete 
med Bröstcancerföreningens 
riksorganisation, men av olika 
anledningar har inget Rosa steg 
arrangerats de två sista åren.

– Vi kommer att fortsätta driva 

Rosa- och Blå vandringen så länge 
Rosa Steget ligger nere, berättar 
Olle Palm.

Hittills är det mest damer som 
har anmält sig till årets vandring. 
De båda lokala organisationerna, 
Föreningen Johanna och ProLiv, 
kommer att vara på plats under 
tävlingsdagen för att informera 
om sin verksamhet.

– Enligt forskningen är motion 
väldigt viktigt för att hålla can-
cern i schack, säger Olle Palm.

Den Rosa och Blå vandringen 
startar 18 oktober klockan elva 
och därefter följer övriga klasser 
med sista start klockan ett.
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Bild: PRIVAT
STÖDJER FORSKNING. Marie Areskoug, ordförande i Bröstcan-
cerföreningen Johanna samt Rose-Marie Fredriksson, vice kassör 
i samma förening, tillsammans med Olle Palm från Saik.

INNEBANDY: Partille innebandys 
damlag, som även kallas Wizla-
dies, har efter två seriesegrar i 
rad nu gjort entré i division 2. I 
premiären hemma mot Lindome 
blev det seger efter avgörande i 
sudden death. 
– Vi är inte nöjda, vi går alltid för 
tre poäng, säger lagets kapten 
Sarah Bronsman.

Wizladies bildades för två år sedan 
efter en sammanslagning av IBF Älv-

stranden och elitsatsningen Challengers. 
Det innebar att damlaget fick starta i 
division 4 och efter två säsonger utan 
förlust så är Wizladies nu i division 2.

Hög press
I lördagens match inledde hemmalaget 

med hög press och stressade Lindome 
till hafsigt spel. Lagets kapten Sarah 
Bronsman gjorde 1–0 i sjunde minuten, 
assisterad av nyförvärvet Amine Alsay-
ed. Lindome vände och ledde med 1–2 i 
periodpaus.

– I paus pratade vi om att värdera våra 

lägen bättre, bli mer ego och våga avsluta 
istället för att passa bollen i mål, säger 
Sarah Bronsman.

Böljande spel
I andra perioden inleder Lindome bra, 

men Wizladies kvitterar efter mål av 
Amine Alsayed, framspelad av Felicia 
Andersson. Perioden präglas av böljande 
spel. Frida Green gör 3–2 efter pass från 
Josefin Wallin. Sedan får Partilles trä-
nare Magnus Håkansson rött kort och 
visas upp på läktaren. När kalabaliken 
lagt sig skadar Amine Alsayed sig i en 

kollision där axeln hoppar ur led. Hon 
får åka till akuten och det är oklart när 
hon kan spela igen. Resten av perioden 
trycker Lindome på utan att få utdelning.

– När pausklockan ringde kunde vi 
dra en lättnadens suck, säger lagkapten 
Bronsman.

Sen kvittering
Lindome fortsatte att dominera i in-

ledningen av sista perioden. De gjorde 
två raka mål och tog ledningen med 4–3. 
Efter 17.21 fick hemmalaget powerplay, 
och en minut senare tog de ut målvakten. 

Med 1.31 kvar av matchen avlossar Sa-
rah Bronsman ett skott och på returen 
kvitterar Anna Ragnerius. Matchen går 
till sudden death där Sussane Blomqvist 
avgör, assisterad av Frida Green, efter 
en minut och fem sekunder.

– Vi är inte nöjda, vi går alltid för tre 
poäng. Men vi är laddade för revansch i 
nästa match, säger lagkapten Bronsman.

Nu väntar bortamatcher mot Pixbo 
Wallenstam och Burås.
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Suddenseger för Wizladies
Bild: ROLAND CARLSSON

SEN KVITTERING. Partilles Anna Ragnerius gör 4–4 med 1.31 kvar att spela i matchen.

WIZLADIES 
2014–15
Nya spelare: 
Hanna Sohlin mv, Amine 
Alsayed f, Cecilia Gullme mv 
(alla IBF Älvstranden, div 1). 
Josefin Wallin c, Kristina 
Zimmermann b, Frida Green 
b, Nicole Skager f (alla 
FBC Lerum, div 2). Karoline 
Andersson, b, tillbaka efter 
uppehåll.

Kvar från förra 
säsongen: 
Camilla Carlsson b, Emma 
Horseng Amdell b, Kris-
tina Andersson b, Linnea 
Klingberg b, Frida Olsson 
Öberg b, Felicia Andersson 
b, Sarah Bronsman c, Anna 
Alö c, Angelica De Don c, 
Anna Ragnerius f, Sussane 
Blomqvist f, Ylva Bergström 
f, Hilda Tuneroth f, Delicia Di 
Lieto f.

Tränare: 
Magnus Håkansson, Peter 
Stenberg (målvakt i herrla-
get) och Christer Brattsell.

Sävehof slog Hammarby


