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Wizladies vände mot Lerum
INNEBANDY: I lördags 
 spelade Wizladies derby 
mot grannen Lerum. 
Det var ett laddat möte 
då Partille värvat fyra 
 spelare från Lerum och tre 
spelare lämnat Partille för 
lokalkonkurrenten.

Wizladies hade gått obesegra-
de genom serien inför mötet med 
Lerum, ett Lerum som behövde 
ta poäng för att hänga med i top-
pen av tabellen. Wizladies hade 
gjort hela 68 mål på sju matcher, 

men statistik går inte alltid att 
lita på.

– Det är inte vanligt i inneban-
dyns värld att en match står 0–0 
efter första perioden, men så 
blev det i lördags, säger Sarah 
Bronsman, lagkapten i Wizladies.

Nollan spräcktes
Första målet kom inte förr-

än drygt fyra minuter in i den 
 andra perioden då en Lerums - 
spelare lyckades med konst-
stycket att göra självmål. Par-
tilles ledning höll bara i en minut, 
och innan andra perioden var  

slut så hade Lerum vänt till 1–3. 
– Det höga tempot tillsammans 

med viljan som Lerum visade 
upp passade oss dåligt de två 
 första perioderna, säger Brons-
man.

Wizladies som i de senaste 
matcherna tagit tämligen enkla 
segrar såg inte ut att hänga med.

Det blev det dock ändring på i 
tredje perioden då Partillelaget 
visade varför de är serieledare. 
Efter 10 minuter hade Wizladies 
kvitterat och när klockan stod 
på 11.20 tog man ledningen. En 
ledning som stod sig ända tills 

domaren blåste av matchen. 
 Segermålet var signerat två av de 
fyra spelare som inför  säsongen 
kom från just Lerum, nämligen 
Nicole Skager och  Josefin Wallin.

– Det var en jämn match, pre-
cis som ett sådant här möte ska 
vara, konstaterar Sarah Brons-
man efteråt.

I kväll, torsdag, möter Wiz-
ladies mittenlaget Kärra IBK 
på bortaplan. På lördag väntar 
åter  igen en tuff match hemma 
i Lexby då Floda IBK kommer 
på besök.

BJÖRN DINAU

Bild: ROLAND CARLSSON
MÅL GÖRARE. Nicole Skager gör 4–3 på pass från Josefin Wallin, båda spelade för Lerum ifjol.

ELITSERIEHANDBOLL

i Partillebohallen.

Ett Riktigt Derby!
Fredag 28 november 18:45

IK Sävehof
vs 

Redbergslids IK
Biljetter: Allums Information – webbiljett.se

Nu är det dags att lämna 
in förslag och nomineringar 
till 2014 års idrottspris!

KATEGORIER: 

Årets SENIOR
Årets JUNIOR
Årets LAG 
Årets LEDARE

Mejla förslag och motivering till sport@partilletidning.se 
eller skicka brev till Partille Tidning. 
Vi behöver era förslag senast den 11 december.

Märk kuvert 
eller mejlet med 

”Årets idrottare”.

G:a Kronvägen 52E, 433 33 Partille
031-340 24 38. www.partilletidning.se

VEM BLIR ÅRETS 

IDROTTARE?
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jul på nääs fabriker ger er en försmak av julen med upplevelser, delikatesser och konst- 
hantverk. Besök våra julfina butiker inom mode och inredning – nääs bomullsfabriken 
och brique. Följ med oss på en resa bakåt i tiden på vår historiska vandring. Smycka din 
egen julkrans, adventspyssla med barnen och njut av kaffe från johan & nyström. Smaka 
vår härliga lunchbuffé och brunch på nääs fabriker hotellE& restaurang. Inspireras av 
grafik av madeleine pyk och strosa omkring i bruksorten på vår tipspromenad med chans 
att vinna fina priser. Välkomna att uppleva julen på Nääs Fabriker.

Läs mer på naasfabriker.se/jul

UPPLEV 
JULEN

PÅ NÄÄS 
FABRIKER

29–30 
NOVEMBER

I år anordnar Jonsereds IF sin 
traditionella julmarknad med extra 
mycket härlig julkänsla! Vi kommer 
eftersträva en mysig miljö med 
mycket att se, handla, äta & göra.

Servering av bl.a glögg, risgrynsgröt, 
skinksmörgås, hembakat m.m.

Juldisco för barnen klockan 18-21, 
inträde 20 kr.

Stöd JIF, förboka eller köp din julgran hos oss. 
Fin och tålig rödgran, huggen dagen innan 
julmarknaden. Höjd ca 2 m. Pris 250 kr/st.
För mer info och bokning: jungkalle@gmail.com

6 DECEMBER 2014, MELLAN KLOCKAN 10.00-15.00

Aktiviteter 
som t.ex. 

hoppborg, 
ponnyridning, 

tomte, julpyssel 
och på kvällen 
JULDISCO för 

barnen!


