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Göteborgsdubbeln  
i lokal variant
ORIENTERING: Sävedalens 
AIK och Lerums SOK står 
som vanligt värdar för 
dubbelarrangemanget 
Göteborgsdubbeln, som 
går till helgen i Jonsereds-
trakten. I år är det fråga 
om en lokal tävling för 
göteborgare i första hand.

Tävlingen går i Jeriko-  
om rådet, söder om E20. På lör-
dagen står Saik värd för lång-
distanstävlingen, medan det på 
sön dagen är Lerums SOK som 
sköter medeldistansen.

Tävlingsledare på lördagen 
är Sara Bergman. Hon kan be-
rätta att klubben ställer upp med 
60–80 funktionärer på lördagen.

Banläggare är Maria Magnus-
son, en av de bästa i distriktet.

Bygga arenan
– Det största jobbet är två 

 dagar före då arenan ska  byggas 
upp. Vi har inte många som täv-
lar på lördagen, då är det mest 
unga som deltar. De äldre är 

upptagna av arrangemanget. På 
söndagen är det fler från klub-
ben som tävlar, berättar Sara 
Bergman.

Lerums SOK:s tävlingsledare 
är Sören Sturesson och Patrik 
Djerf.

– För de duktigaste är det fort-
farande försäsong. Vi hoppas på 

ungefär 800 deltagare per dag, 
det är normalt för en Göteborgs-
tävling. Det kan komma några 
utifrån, men det är framförallt 
lokal elit och motionärer som vi 
vänder oss till, säger Sturesson.

PETER WELLING

ARKIVBILD
BANLÄGGARE. Maria Magnusson från Saik, en av de bästa 
orienterarna i distriktet.

Wizladies vann första 
kvalmatchen

INNEBANDY: För innebandydamerna i 
Wizladies blev det seger i första kvalmatchen 
till division 1. I lördags lyckades de besegra 
Craftstaden från Oskarshamn med 6–4 på 
bortaplan. Kvalet avgörs i bäst av två matcher 
där de båda resultaten läggs ihop.

HANDBOLL: I första 
kvartsfinalen hade Säve-
hof fullt sjå mot Eslöv och 
kunde med nöd och näppe 
ta hem en uddamålsseger. 

I måndags på hemma-
plan visade laget helt 
andra takter och krossade 
skåningarna med 35–16.

– Vi visade en helt annan in-
ställning och spelade som vi 
brukar. Det blev inte mycket 
till match. Vi visade klassen helt 
enkelt. Det vi gjorde, gjorde vi 
ordentligt och beslutsamt, säger 
högerspringaren Jenny Wiken-
sten som var tillbaka efter sin 
svåra armbågskada.

Snabb ledning
Sävehof kom ut till matchen 

oerhört fokuserade både i anfall 
och försvar och tog snabbt led-
ningen med 4–0 efter att både 
Elin Karlsson och Edijana Dafe 
gjort två mål vardera. Det var 
som om hemmalaget med efter-
tryck ville visa både publiken 
och sig själva att den bleka in-
satsen i förra matchen var en 
engångsföreteelse.

Efter en knapp kvart var ställ-
ningen 9–1 till hemmalaget och 

då plockade Eslöv ut mål vakten 
och prövade taktiken med ännu 
en utespelare. Det visade sig 
vara ett mindre lyckat drag för 
målvakten Johanna Bundsen ut-
nyttjade situationen maximalt 
och kastade in två bollar i öppen 
bur och vips var det 11–1.

62 procent
– Jag tror inte jag gjort något 

mål tidigare i elitserien, säger 
tvåmålsskytten Johanna Bund-
sen som också var bländande i 
målet med en räddningsprocent 
på 62.

Efter den makalösa inledning-
en blev det något jämnare och 
Eslöv kom in lite mer i spelet. I 
slutet av halvleken kom Jenny 
Wikensten in på högerkanten 
och det dröjde inte länge förrän 
hon gjort både ett och två mål. 
Det märktes både på Jenny och 
på lagkamraterna att det var 
speciellt.

Första matchen
– Det var min första match 

efter skadan och det kändes så 
klart gott att få göra mål direkt, 
säger Jenny som var glad att 
vara tillbaka i laget lagom till 
de viktiga matcherna.

Tredje matchen i kvartsfinal-

serien spelas i Partillebohallen 
på fredag. Då kan Sävehof säkra 
en semifinalplats.

– Det är alltid gott att få av-
göra i tre matcher och jag hoppas 
och tror att vi tar hem det på 
fredag. Övriga lag får då jobba 
lite mer och vi får en extra helg 
att vila och träna på. Det kan 
vara bra eftersom vi har många 
landslagsspelare i truppen som 
behöver vila, säger Jenny Wiken-
sten.

LEIF LUNDVALL 
031-340 24 30 

sport@partilletidning.se

Nu var Eslöv 
ett lätt byte

Bild: LEIF LUNDVALL
TILLBAKA. Jenny Wikensten gjorde comeback efter sin armbågsskada och bidrog med tre  
mål från högerkanten.

 » MÅLSKYTTAR IK Säve-
hof: Elin Enhörning 5, Edi-
jana Dafe 5, Elin Karlsson 4, 
Linnea Pettersson 4, Jenny 
Wikensten 3, Julia Eriks-
son 3, Ida Odén 3, Joanna 
Lindvall Haggren 2, Louise 
Sand 2, Johanna Bundsen 
2,  Johanna Forsberg, Jenny 
Alm.

KVARTSFINAL 2
IK SÄVEHOF ....................................35 (19)

TEAM ESLÖV IK ....................16 (6)

SM-guld för Joline
BOWLING: I helgens SM lyckades X-caliburs Joline Persson 

Planefors ta sin andra individuella guldmedalj, den första 
tog hon 2011, då hon slog Nina Flack i finalen. Efter ett 
tungt 2014 var framgången efterlängtad.

– Det här var min bästa tävling på jättelänge. Det känns 
skönt att visa att jag fortfarande kan vinna, säger Joline till 
swebowl.se.

Ett enklare sätt att
bli med värmepump!

Nu lanserar vi CTC Komplett™ 
– ett tryggare och enklare sätt att 
bli med värmepump. Allt installerat 
och klart av en auktoriserad 
CTC installatör.
Med CTC Komplett™ får du allt 
redovisat i minsta detalj från första 
mötet till att din värmepump är 
installerad och klar.
Boka ett kostnadsfritt hembesök 
på www.ctc.se och få 5 Trisslotter!
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GÖTEBORG BROHLIN & CO 031-25 16 59, LÅNGEDRAGS VVS 0739-62 53 
13 LUNDBY RÖR & BYGGTJÄNST 070-090 09 56 HISINGS BACKA 
ANDERS RÖR 031-53 25 80 HISINGS KÄRRA SVENSK VÄRME-
KONTROLL 031-57 29 00 MÖLNLYCKE EFFEKTMONTAGE 
031-788 00 84 PA MARTINSSON 0705-88 35 76 ENERGI-
FÖRBÄTTRING VÄST 031-88 10 00 LERUM/STENKULLEN 
SKÖLDSBERGS VVS 0302-221 74 VÄSTRA 
FRÖLUNDA KLIMATHUSET 031-761 88 01


