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BOHUS. Mellan jul och 
nyår var det återigen 
dags för MiniBandyCup 
på Jennylund.

För tredje gången i 
ordningen stod Ale-
Surte BK som värd för 
det populära arrang-
emanget.

Flickor och pojkar 
mellan 6 och 12 år fick 
uppleva en strålande 
dag och den glädje som 
det röda nystanet kan 
skänka.

Torsdagen den 28 december 
upprepade Ale-Surte BK fjol-
årets succé genom att bjuda in 
till MiniBandyCup på Jenny-
lund. Bussar hämtade upp in-
tresserade ungdomar från hela 
kommunen och totalt deltog 
ett 70-tal flickor och pojkar i 
aktiviteten.

– Detta är andra säsong-
en och tredje tillfället som vi 
arrangerar MiniBandyCup. 
Nästa gång blir på sportlo-
vet, torsdagen den 15 febru-
ari, berättar Sören Nilsson, 
initiativtagare och ytterst an-
svarig för evenemanget.

Konceptet med minibandy 
grundar sig på att alla som vill 
ska få vara med, alla ska få röra 
bollen och så vidare.

– Det har blivit väldigt po-
pulärt, inte minst bland tjejer. 
Minibandy har helt klart 
kommit för att stanna, po-
ängterar Sören.

Arrangörsföreningen stod 
för skridskor, hjälm och 
klubba för de som inte hade 
med sig själva. Under dagen 
bjöds deltagarna på saft och 
bulle. Alla spelare erhöll även 
medalj efter cupens slut. Pris-
utdelare var Anders Pet-
tersson och Peter ”Gula” 
Adolfsson.

Frölunda Indians mötte Bandykungarna i en av MiniBandyCup-matcherna på Jennylund.

Otto Antbäck, fem och ett halvt år från Otto Antbäck, fem och ett halvt år från 
Bohus, provade att åka runt med en kona Bohus, provade att åka runt med en kona 
på hjälmen och det gick...på hjälmen och det gick...Prisutdelare på Ale-Surte BK:s MiniBandyCup var Anders 

Pettersson och Peter Adolfsson.

Daniel Arvidsson, 7 år från 
Älvängen, var en av alla del-
tagare som erhöll medalj.

– Minibandy har kommit kommit för att stannaför att stanna
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