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- Älska handboll- Älska handboll

MATCHER 14 januarij
Älvängens Kulturhus

FF93 12.00 Ale – Svanesund
PP92 12.50 Ale – Kärra
AA-pojkar 13.40 Ale – Baltichov
AA-fl ickor 14.40   Ale – Mölndal

Damer div 5 15.40
Ale – Utmark

Murbiten • ICA Supermarket • Ale Betongborrning 

Alekuriren • M2 • Nordisk Rörmärkning

Ale HK
– 

Alingsås
7/1 kl 14.15 Ale Gymnasium

KARATE
KYOKUSHINKAIKAN
Självförsvar/Motion/Tävling 

Efter begäran kör vi igång igen 

Nybörjarkurs vuxna: tisdagar/torsdagar 
18.00 från den 16-jan månaden ut. 

Nybörjarkurs barn och ungdom:
Onsdagar 17.30 från den 17-jan månaden ut. 

Nolskolans gymnastikhall 

Anmälan på plats eller 

www.alekarate.com

Chefsinstruktörer: Shihan János Czári 6-Dan med 38-års erfarenhet 
Sensei Petar Sprem 4-Dan med 26-års erfarenhet 

0303-74 62 52

PIZZA • KEBAB 
• SALLAD • 

LASAGNE • TACOS
Ring och beställ!

Göteborgsvägen, Älvängen

Det går tungt för Ale-Surte. Av jul- och nyårshelgens fyra matcher blev det bara en seger. Förluster mot IFK Kungälv, Gripen 
och Målilla. Segern kom hemma mot Tranås.                Arkivbild: Allan Karlsson

Ale-Surte är illa ute
BOHUS. Ale-Surte är 
riktigt illa ute i årets 
division ett.

Under jul- och nyårs-
helgen har det bara 
blivit en seger på fyra 
försök.

Storförlusterna mot 
IFK Kungälv och Gripen 
svider än.

Bara två segrar på nio försök 
och bara en poäng ovanför 
strecket. Bara tre mål framåt i 
snitt och det dubbla i baken.

Det är kalla fakta efter nio om-
gångar, det är bister fakta.

Nästa år ska Sveriges andra 
bandyhall stå klar – Bandy-
huset på Jennylund. Frågan 
är bara om representations-
laget blir någon större attrak-
tion om det huserar i division 
två och möter lag som Sunvä-
ra och Kareby?

Det har varit mycket bister 
fakta hittills den här säsong-
en. För självklart finns det 
skäl till Ale-Surtes bleka insats. 
Att träna på ett underlag och 

spela matcher på ett annat är 
lika svårt som att springa med 
två brutna ben.

Förlusterna mot IFK Kung-
älv borta på Annandag jul (9-3) 
och Gripen hemma (1-13) går 
nästan att leva med. Det är två 
av seriens klart bästa lag.

Segern hemma över Tranås 
i en match som fick spelas 
3x30 min för att överhuvudta-
get vara möjlig att genomfö-
ra i skyfallet, går också att leva 
med... Men förlusten borta 
mot Målilla är svårare. Det är 

nämligen dessa lag som vårt 
Ale-Surte måste mala sönder, 
kämpa ner, knäcka med alla till 
buds stående medel – om  inte 
annat så för Bandyhusets ära. 
Det vill inte växa upp med en 
division två klubb...

Kålland borta i helgen (läs 
lördag) är en nyckelmatch 
liksom nästa lördagsdrabb-
ning på Jennylund med Fred-
rik Thelaus Frillesås.

BADCASE
Live lördag 6 januari 2007

Torggatan • Älvängen • 0303-74 92 30

Rock när den är som bäst

Prova gärna vår breda Prova gärna vår breda 
avhämtningsmeny. Där hittar du avhämtningsmeny. Där hittar du 

allt från kött, fisk, pizza, pasta allt från kött, fisk, pizza, pasta 
och sallad.och sallad.

– En pepparstek är aldrig längre bort än – En pepparstek är aldrig längre bort än 
ett telefonsamtal!ett telefonsamtal!

Självklart har vi också dagens Självklart har vi också dagens 
lunch och kvällsöppen restaurang.lunch och kvällsöppen restaurang.

OROLIG

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sport


