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Wizladies klara för ettan
INNEBANDY: Partille Wizards damlag är klara för division 1 

efter att i helgen ha spelat 4–4 mot Craftstaden Oskarshamn i ett 
fullsatt Ugglum inför drygt 200 åskådare. Totalt vann man över 
Craftstaden med 10–8 efter att ha vunnit med 6–4 på bortaplan i 
den första matchen. Wizladies har nu tre raka seriesegrar och är 
därmed tillbaka i innebandyns finrum.

Premiärhattrick av  
Bauman och Alenvret
FOTBOLL: Patrik Bauman i 
Partille IF samt Erik Alen-
vret i Björndammens BK 
gjorde båda hattrick då 
deras lag gick segrande 
mot Bergum (4–0) respek-
tive Partille FC (8–1).

Bergums IF stod för mot-
ståndet när Partille IF hade 
hemma premiär i division 4. 
Matchen spelades på konst-

gräset och det blev seger med 
hela 4–0 för hemmalaget. Den 
rutinerade mittfältaren Patrik 
Bauman gjorde hattrick och Par-
tilles fjärde mål gjorde Fredrik 
Eriksson.

För Jonsereds IF i division 2 
blev det en blytung historia i pre-
miären hemma mot skåningarna 
i Höganäs BK. I paus var det 
mållöst, men i andra halvlek var 
det Höganäs som stod för målan-
det. Matchen slutade hela 0–4.

I division 6 vann Öjersjö med 
6–3 borta mot Somalia. Oskar 
Larsson pangade in fyra mål. 
Henrik Krook och Jamie Bengts-
son Parker gjorde de övriga två. 

Derbykross
I derbyt mellan Partille FC och 

Björndammens BK blev det en 
förkrossande seger med 8–1 för 
Björndammen. Erik Alenvret 
gjorde hattrick, Simon Teng-
fjord gjorde två mål och Jonas 

Wassman, Navid John Parsa och 
Jesper Holmlund gjorde varsitt. 
Partilles mål gjorde Kristoffer 
Lundin.

Damerna i Sävedalens IF – 
nykomling i division 3 – vann 
direkt med 2–0. Premiärmatchen 
spelades borta mot Kode och Sä-
vedalens mål gjordes av Amanda 
Edgren och Josefin Jonasson.

BJÖRN DINAU

Bild: LEIF LUNDVALL
TUNG PREMIÄR. Jonsered förlorade premiären hemma mot Höganäs med hela 0–4.

– Det är ett motionslopp för 
alla. De kortaste sträckorna 
är i knatteloppet och sedan 
finns det klasser upp till en mil. 
Alla slingorna utgår från vår 
klubbstuga och går sedan runt 
i Öjersjö.

Varför bjuder ni in till det 
här loppet?

– Vi försöker tänka i nya 
banor, vi vill vara lite mer än 
den vanliga fotbollsklubben. 
Jag tror att det traditionella 
föreningslivet håller på att 
förändras. Vi vill integrera oss 
mer med skolan och öka vår 
samverkan mer med samhället 
i övrigt. Vi har en roll att fylla 
genom att skapa en samlings-
punkt där både barn och vuxna 
är välkomna till en miljö där 
alla trivs.

Vad händer mer än själva 

motionsloppet?
– Det blir lite olika aktiviteter. 

Skolan och kyrkan kommer att 
vara på plats och berätta om 
sina verksamheter, och svara på 
frågor. Våra grannar i brandkå-
ren kommer att vara på plats. Vi 
försöker vara lite av en spindel 
i nätet.

Öjersjöloppet är samtidigt 
som Saiks Premiärloppet, 
hur kommer det sig?

– Oavsett vilken helg man 
väljer så krockar det alltid med 
något. Det är väl bara bra om 
folk kommer ut och rör på sig. 
Vi riktar oss först och främst till 
Öjersjöborna. Vi har inga ambi-
tioner att konkurrera med Saik:s 
verksamhet.

Blir det några fler festlig-
heter under året med anled-
ning av att ni fyller 20?

– Nej, det finns inget konkret 
utåtriktat. Till hösten är det 
mycket möjligt att vi firar till-
sammans med medlemmarna på 
något sätt.

Är det något du vill till-
lägga?

– Jag tycker att det är roligt 
med den här ideella insatsen 

som görs, det är häpnadsväck-
ande. Det är oerhört kul att 
både se och uppleva på nära 
håll. Sedan vill jag säga att det 
går bra att efteranmäla sig till 
loppet på plats på lördag. Alla 
är hjärtligt välkomna!

BJÖRN DINAU

HALLÅ DÄR...
...STEFAN LUNDIN, ordföran-
de i Öjersjö IF som nu på lördag 
för första gången anordnar 

Öjersjöloppet, ett motionslopp 
för alla åldrar, med anledning 
av att klubben firar 20 år.

Vad händer under Öjersjöloppet?

Arkivbild: BJÖRN DINAU
ENGAGEMANG. Öjersjö IF försöker vara en spindel i nätet 
för alla invånarna i området. Nu på lördag bjuder de in till 
Öjersjöloppet, ett motionslopp för alla åldrar. Här en bild från 
Öjersjö cup 2013.

Bild: ROLAND CARLSSON

Sävehof körde över Eslöv
HANDBOLL: Det blev ännu en överkörning när Sävehofs damer vann den tredje semi-

finalen hemma mot Eslöv med förkrossande 33–11. I första halvlek lyckades Eslöv bara 
göra fyra mål, anmärkningsvärt få. Bäst målskytt i Sävehof blev Julia Eriksson som satte 
sex bollar.

Sävehof vann kvartsfinalen mot Eslöv med 3–0 och vilket motstånd det blir i semi final 
återstår att se. Semifinalspelet drar igång tidigast 24 april, just nu är inget bestämt.

SEGRARE. I Wizladies trupp 2014–2015:  
Kristina Andersson, Delicia Di Lieto, Felicia 
Andersson, Amine Alsayed, Linnea Kling-
berg, Sarah Bronsman (K), Nicole Skager, 
Anna Alö, Kristina Zimmermann, Emma 
 Horseng Amdell, Hilda Tuneroth, Frida 
Green, Anna Ragnerius, Josefin Wallin,  
Camilla Carlsson, Frida Olsson Öberg, Hanna 
Sohlin, Sandra Elofsson och Cecilia Gullme.

Lördag 25 april

Du anmäler dig på
www.lerumsloppet.se

Lerum Friidrott inbjuder till

Ett arrangemang av

Quality Packaging Europe AB

ELITSERIEN DAMER
Semifinal 2 – Partillebohallen

Tisdag 28 april 19:00

IK Sävehof
vs ?

SM-Finaler i Scandinavium 24 maj
Köp din biljett i Allums Information
Pris 215 kronor (begränsat antal)
Damfinal 13:15 – Herrfinal 16:00

Biljetter: Allums Information – webbiljett.se


