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INNEBANDY: Seriesegrarna 
Wizladies har gjort 203 
mål och tagit 60 poäng av 
66 möjliga i division 2. Nu 
stundar kval till division 1 
för Partilledamerna.

– Som nykomlingar är 
det svårt att veta hur mot-
ståndet är, men vi har gått 
för seger och nu belönas vi 
med serieseger, säger lag-
kapten Sarah Bronsman.

Partilles damlag, Wizladies, 
nådde sitt mål som var att vinna 
division 2 och ta sig till division 
1-kval. Redan före 
lördagens hemma-
match mot Lindås 
var seriesegern säk-
rad, förlusten med 
4–5 efter  sudden 
death spelade ingen 
roll.

– Det är jättekul 
att det gått så bra 
för oss även denna 
säsong. Känslan vi har nu tar vi 
med oss in i kvalet som drar igång 
under påskhelgen, säger Sarah.

Egentligen börjar kvalet till 
division 1 redan nästa helg, men 
eftersom Wizladies vann serien 

går laget in först i andra kval-
omgången. 

– Jag ser positivt på att vi har 
några veckor att slipa detaljer 
på. Vi kan lägga upp träning och 
 träningsmatcher som vi själva 
vill, samt kolla in det kommande 
motståndet, säger Sarah Brons-
man.

Tillräckligt förberedda
Vilka Wizladies får möta är 

inte klart. Trean i division 2 Gö-
teborg kommer spela sin första 
kvalomgång mot tvåan i division 
2 småland. Vinnaren där kommer 
att slåss om en plats i division 1 
kommande säsong. 

– Jag har inte 
lagt så mycket 
tanke på vilka vi 
helst skulle vilja 
möta i kvalet, och 
jag tror inte att 
det spelar någon 
roll för oss hel-
ler. Vi ska vara 
tillräckligt för-
beredda oavsett 

motstånd, säger Bronsman.
I toppen av poängligan be-

finner sig Anna Ragnerius. Hon 
har Partille som moderklubb 
och har gjort 60 poäng fördela-
de på 31 mål och 29 assist på 22 

 spelade matcher. Bakom henne i 
laget följer Amine Alsayed och 
Nicole Skager. I truppen har 21 
av 22 spelare gjort poäng den här 
 säsongen, målvakter inkluderat.

– Alla har visat att vi vill vinna 

och att Anna Ragnerius gjort så 
många poäng är jätteroligt! Hon 
spelar enkelt och gör få misstag, 
sedan har hon ett prickskytte 
ut över det vanliga också, säger 
Sarah Bronsman.

Wizladies prestation i division 
2 är imponerande. På 22 matcher 
har de gjort 203 mål, släppt in 55 
och tagit 60 av 66 möjliga poäng. 

Noterbart är också att Anna 
Ragnerius är den spelare som 

gjort flest poäng i division 2, 
någon sin.
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Överlägsna seriesegrare
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ÖVERLÄGSNA. Wizladies damer vann division 2 i överlägsen stil, nu stundar kval till division 1.
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Nu väntar kval till 
ettan för Wizladies

– Vi har några 
veckor att slipa 
detaljer på.
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Med naturen i centrum
Välkommen till Stensjön och Mölndals mest natursköna 
bostadsområde. Här bygger vi sammanlagt 330 nya 
bostäder fördelade på bostadsrättslägenheter, radhus i 
bostadsrättsform och friköpta villor. Nu planerar vi nästa 
etapp och brf Stensjögårdens 40 radhus. 

Många familjära fördelar
Det som gör radhusområdet så speciellt är inramningen 
och närheten till alla naturliga och spontana aktiviteter. 
Allt det där som man i andra fall behöver planera för och 
rent av ta bilen till. Här blir livet mindre komplicerat och 
betydligt enklare och roligare för hela familjen. 

Ett hundratal meter från radhusen börjar den vilda skogen 
och en mängd naturstigar. Terrängen är som gjord för 
promenader, upptäcktsfärder, cykel- och joggingturer. 
Nedanför ligger sjön och väntar på morgon- och kvälls-
dopp eller sköna heldagar. 
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