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Wizladies vann toppmötet mot Surte
INNEBANDY:  I söndags tog Wizladies emot toppkonkurrenten Surte i Ugglumshallen. 

Två lag som är tippade att slåss om seriesegern, vilket också visade sig på planen. Från 
första tekning märktes det att båda lagen var taggade till tusen. Det small på i när-
kamper samtidigt som nerver ledde fram till misstag från båda lagen. Wizladies vann 
till slut med 5–3 efter att ha gjort det femte målet i öppen kasse med bara en sekund 
kvar. Även Partilles herrar vann i helgen då de slog Tranemo med 4–3. BI
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HANDBOLL: Partille IF åkte 
ur damallsvenskan förra 
året med bara ett måls 
marginal. 

– Nu tar vi ny sats i divi-
sion 1 och siktar på att ta 
oss upp igen. Trots längre 
resor i allsvenskan är det 
mycket roligare där, säger 
lagets tränare Ola Frede-
riksen.

I lördags spelade laget sin 
femte seriematch för säsongen 
och förlorade klart mot HK Far-
men, Lugis b-lag, med 32–23 på 
hemmaplan.

– Elitserielagens b-lag får inte 
gå upp i allsvenskan, vilket gör 
serien lite konstig men det inne-
bär också att det är lättare för 
oss att ta steget upp, säger Ola 
Frederiksen.

Rädda för att vinna
Partille började matchen rik-

tigt bra anförda av skytten Jo-
sefin Strömblad, rutinerade Lin-
néa Frederiksen och lagkaptenen 
Mikaela Andersson. I halvtid var 
underläget bara ett mål men Lugi, 
som är obesegrade i serien, fick 
en bra start på andra halvlek och 
sedan rann det iväg.

– Motståndarna var bra och 
vi repade oss inte efter den då-
liga starten i andra halvlek. Vi 
för lorade många matcher förra 
året och det verkar som om det 
fortfarande sitter lite i huvudena.   
Vi kom inte upp i den nivån jag 
vet att vi har och det verkar som 

om tjejerna är lite rädda för  
att vinna, säger tränare Frede-
riksen.

I lördags saknades dessutom 
viktiga Victoria Gulldén och nya 
linjespringaren Natalie Anders-

son vilket förklarar en del av den 
bleka insatsen i andra halvlek.

– Men säsongen är lång och det 

finns mycket kompetens i laget. 
Hittills har det blivit två vinster 
och tre förluster och så länge vi 
vinner över de andra a-lagen är 
målet om avancemang klart rea-
listiskt.

Nyckelspelare kvar
Sedan förra året är de flesta 

nyckelspelarna kvar och laget har 
också förstärkts med spelare från 
Sävehof, Kroppskultur och Heid. 
Det är en bra blandning mellan 
gammalt och ungt, där 35-åriga 
trebarnsmamman Linnea Frede-

riksen får dra ett tungt lass både 
framåt och bakåt.

– Vi har ett komplett lag med 
bra spelare på alla platser. Hittills 
har det varit lite för mycket upp 
och ner, men när alla får till det 
samtidigt är vi riktigt bra, säger 
Ola Frederiksen optimistiskt.
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Partille IF siktar uppåt igen

Bilder: LEIF LUNDVALL
SAMARBETE. Lina Svensson, Jannike Andersson, Annika Blomqvist, Mikaela Andersson, Elin Axelsson och Linnea Frederiksen bildar mur framför målvakten Jenny 
Garplid på ett frikast.

FOTBOLL: I två helger har 
tjejer och killar i elva- och 
tolvårsåldern spelat Beb-
ben Cup på Vallhamra IP. 
Naturligtvis är det Säve-
dalens mest kände fot-
bollsprofil Bertil ”Bebben” 
 Johansson som gett namn 
åt turneringen, som spela-
des för femte gången.

I lördags när flickorna spelade 
var det ruskigt och blött och det 
var många uppspända paraplyer 
runt planerna. Men det var också 
glädje, bra spel, kämpatag, samt 
våfflor och hamburgare mellan 
matcherna.

– Vi har haft maximal otur med 

vädret två år i rad nu. Även förra 
året regnade det och var kallt. Vi 
hade ett litet resonemang med de 
andra lagens tränare på morgo-
nen. Då bestämde vi att vi skulle 
köra och nu fungerar det ju ga-
lant, säger Anders Sandholm som 
är en av de tränare och föräldrar 
som arrangerar cupen.

Sävedalens tjejer lyckades bra 
och vann hela cupen efter vinst 
med 1–0 mot Älvängen i finalen. 
Alla i laget fick lika mycket spel-
tid och eftersom de är så många 
fick de spela varannan match un-
der dagen. I finalen fick tjejerna 
spela var sin halvlek.

En av de duktiga tjejerna var 
Lovisa Zeilon som låg bakom 
många bra anfall.

– Hon är en naturbegåvning 

som skjuter lika bra med högern 
som med vänstern, skrattar lag-
kompisen Stella Erlandsson som 
också var väldigt skicklig med 
bollen.

På söndagen lyckades även 

Säve dalens pojkar vinna sin 
klass i Bebben Cup efter att ha 
besegrat Slottsskogen/Godhem i 
finalen med 2–0.
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Fartfylld Bebben cup i rusket

Bild: LEIF LUNDVALL

DIVISION 1  
DAMER
PARTILLE IF 23
HK FARMEN 32
MÅL: 
Linnea Frederiksen 8, 
 Mikaela Andersson 4, 
 Josefin Strömblad 3, 
 Annika Blomqvist 2, Jannike 
 Andersson 2, Sara Wilck 2, 
Frida Dabäck, Lina Svensson

PARTILLE IF 2014–2015
 » TRÄNARE: Ola Frederiksen
 » NYFÖRVÄRV: Jenny Garplid, Sofia Isaks-

son, Sara Wilck, Linda Fogelström (Säve-
hof), Natalie Andersson, Jannike Andersson 
(Kroppskultur) och Elin Axelsson (Heid)
 » FÖRLUSTER: Anna Henriksson, Anna Ols-

son, Linda Gustavsson, Gabriella Asphede 
(Baltic hov), Anna Palmqvist (Kärra), Sanna 
Lindstrand (Spårvägen) och Amanda Borg-
ström (Kärra)
 » TIPPAD placering: Vinner inte division 1, 

men går ändå upp i allsvenskan.

FINAL-
VINNARE. 
Säve dalens 
tjejer vann 
Bebben Cup 
i höstrusket 
i lördags. 
Och på 
 kvällen blev 
det hallo-
weenfest.

Biljetter: Allums Information – webbiljett.se

CHAMPIONS LEAGUE

i Partillebohallen.

ELITSERIEN HERRAR
Onsdag 5 november 19:00
IK Sävehof vs Lugi HF

Fredag 31 oktober 19:00
IK Sävehof (damer)

vs Lokomotiva Zagreb (CRO)


