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BANDY
Division 1 södra
Ale-Surte - Kålland 4-6 (2-1)
Mål Ale-Surte: Stefan Nilsson 2. Mat-
chens kurrar: Stefan Nilsson 3, Kevin 
Sandgren 2, Fredrik Bergestig 1.

Gripen 10 +73 19
IFK Kungälv 10 +28 15
Frillesås 10 +11 14
Nässjö 10 +15 11
Jönköping 10 -4 11
Målilla 10 -19 9
Kålland 10 -9 8
Tranås 10 -23 6
Ale-Surte 10 -32 4
GAIS 10 -40 3

Division 1 södra damer 
RBK Göteborg 10 +32 25
Södra Dal 9 +15 22
Ingelstad 10 +17 16
Warberg 9 +4 15
KFUM Malmö 10 -10 14
Älvstranden 9 -1 11
Surte 10 +2 9
Backadalen 9 -2 9
Vöikers 10 -57 4

Division 2 västra Götaland
Pixbo 13 +35 33
Bräckan 13 +29 29
Skoghall 13 +24 28
GS 86 13 +21 25
Tygriket 13 +14 25
0302 IB 13 -8 18
RBK Göteborg 13  -9 18
Pantern 13 0 17
Sjöstad 13 -17 14
Marstrand 13 -19 10
Veddige 13 -30 9
Ale 13 -40 5

Division 3 Västsvenska västra
Ale – Alingsås 31-23 (10-11)
Mål Ale: Mattias Wahlqvist 8, Fred-
rik Berggren 7, Marcus Hylander 5, 
Per Johannesson 5, Håkan Carls-
son 3, Peter LIljeblad, Henrik Karls-
son, Rikard Lidarp 1 vardera. Mat-
chens kurrar: Marcus Hägg 2, Mat-
tias Wahlqvist 1.

Nord 12 +70 21
Varberg 12 +43 18
Banér 11 +67 16
Baltichov 11 +57 13
Särökometer. 11 0 12
Ale 11 -1 12
Önnerediterna 11 -6 12
Alingsås 11 +5 10
Fjärås 11 -24 8
Rya 11 -34 6
Kärra 11 -52 6
Celtic 11 -125 0

Division 3 Göteborg damer 
Vallhamra 10 +81 18
Kungälv 11 +57 16
Sporttjejerna 11 +33 15
Bollebygd 10 +47 14
Tostared 10 +1 10
Backa/Skällt. 10 -20 10
Kortedala 10 -16 9
Nödinge 10 -27 9
Warta 10 -12 6
Varberg 10 -42 6
Bjurslätt 10 -53 6
Wasaiterna U 10 -49 3

Vid en partävling i Alvhem den 9 
januari deltog elva par. Medel var 80 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:

1. Britt Magnusson/Kalle Karlsson 116
2. Arnold Ivarsson/Kåge Samuels.103
3. Elsa Persson/Ronny Anders.       89
4. Tage Jonsson/Torsten Johans.  86
5. Rune Ögren/Ole J Jensen            85            

 INNEBANDY

 HANDBOLL

Sport

ALE TAEKWON-DO
KLUBB ITF
NYBÖRJARE

INTAGNING VECKA 4-5
START TISDAG DEN 23 JANUARI

Barngruppen:
Tisdagar och fredagar kl 18-19

Ungdomsgruppen:
Tisdagar och fredagar kl 19-20.30

Surtekolans gymnastiksal
Skolstigen 10, Surte

Kontakt:
Rajko Karan, 0303-21 11 88 | 0707-60 67 90
Jonas Romland, 0705-97 43 07

Ahlafors IF 
håller

ÅRSMÖTE
onsdag 31 januari kl 19.00

i klubbhuset på Sjövallen

Eventuella motioner skall 
vara styrelsen tillhanda 

senast fredag 26/1

Alla medlemmar 
hälsas hjärtligt 
välkomna!
- Styrelsen

SURTE. Surte IS inne-
bandydamer skulle 
mött Ingelstad borta 
denna lördag, men mat-
chen ställdes in.

– Vi kunde inte få 
ihop ett lag helt enkelt. 
Skador och sjukdomar 
härjar i truppen, säger 
assisterande tränaren, 
Tommi Pasanen.

Istället laddar nu 
laget inför nästa lör-
dags viktiga batalj mot 
Backadalen borta.

I måndags infann sig sju spe-
lare på träningen. Resten låg 
hemma med skador eller sjuk-
domar. Influensan har dragit 
runt i truppen och ingen har 
sluppit undan, inte ens tränar-

staben.
– Jag åkte på den, så jag vet 

vad tjejerna går igenom, det är 
ingen lek, säger Pasanen.

Förutom detta är två nyck-
elspelare bortresta, men både 
Malin Eriksson och lagkap-
tenCarolina Björkner väntas 
hem i helgen.

–Vi hoppas få tillbaka samt-
liga till måndagsträningen så 
vi kan träna bra hela veckan. 
Det är en mer än en månad 
sedan vi spelade sista matchen 
och självklart har det medfört 
att vi har tappat i tempo. Vi 
måste få fart på benen direkt, 
menar Pasanen.

Mitt i eländet kommer 
dock en försenad julklapp. 
Lisa Andréasson som har 
varit skadad sedan i augusti 
är igång igen.

– Det är en bonus att Lisa 
kan träna för fullt. Får se hur 
snabbt hon kommer i form, 
men det är en klar förstärk-
ning, säger Pasanen.

Matchen mot Ingelstad 
flyttas till tisdag 13 februari. 
Hur viktig lördagens match 
mot Backadalen är kan ni 
utläsa av tabellen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

LN70 startade matchen
mot Vårgårda bra och tryck-
te tillbaka gästerna i egen för-
varszon under större delen av 
första perioden och ledde efter 
denna med 1-0. Med tanke på 
LN70:s fina spel skulle led-
ningen kunnat vara större. 

I andra perioden ökade 
tempot och spelkvaliteten. 
Vårgårda fick mer att säga till 
om men LN 70 höll platser-
na, stred tappert och ökade till 
2-0 trots flera numerära un-
derlägen.

Under tredje perioden böl-
jade spelet fram och åter med 
flera utvisningar och Vårgår-
da reducerade till 2-1 i mitten 
av perioden i ett numerärt 
överläge. När två minuter 
återstod av matchen tog Vår-
gårda time out och tog ut mål-
vakten för att avsluta matchen 
med en utespelare mer. Strax 
därefter drog lagen på sig var 
sin utvisning och tillställning-
en blev ändå mera spännande. 
När mindre än en minut åter-
stod avgjorde LN 70 med mål 

i öppen bur. Slutställningen 
blev 3-1.

Bakom segern låg en ge-
digen kämpainsats, bra disci-
plin och ett fint målvaktspel. 
LN70 har flera yngre förmå-
gor som klubben kommer att 
få glädje över framöver.

Med tanke på vädersitua-
tionen kommer LN70’s fram-
tida ishall att bli som en gåva 
från ovan.
Mål LN: Daniel Claesson, Alexander 
Axelsson, Richard Claesson.

ISHOCKEY
Div 4 Västergötland
LN 70 – Vårgårda 3-1 (1-0, 1-0, 1-1)

LN70 hemmaslog Vårgårda

 BRIDGE

Ale HK har börjat klättringen
NÖDINGE. Ale HK är 
ett stabilt mittenlag, 
men nu har klättringen 
börjat.

I söndags togs årets 
sjätte fullpoängare 
och därmed är antalet 
segrar fler än förlus-
terna.

Det är ett trendbrott 
för Alehandbollen.

Det är många år sedan Ale 
HK kändes så på gång som i 
år. I sina bästa stunder är laget 
svårslaget för de flesta av se-
riens lag, det har resultaten 
visat.

I söndags fick Alingsås en 
kanonstart och ledde med 8-
3 efter tolv minuter.

–Jag fingrade på time-out-
kortet, men så fick Alingsås 

en utvisning och där vände 
vi matchen, 
säger Aleträ-
naren Kent
Hylander.

Hemmala-
get kom in i 
matchen och 
var plötsligt i ledningen med 
9-8. I halvlek var det förvis-
so underläge med ett mål, 

men Ale hade visat var skåpet 
skulle stå.

Efter
paus spika-
de Marcus
Hägg igen
målet och 
framåt dund-

rade Mattias Wahlqvist in 
det ena distansskottet efter 
det andra.

– Alla tog sitt ansvar och 
skötte sitt. När ingen faller ur 
ramen, då är vi så här bra. Det 
ska bli intressant att se hur 
långt vi kan klättra i den här 
tabellen, avslutar en mycket 
belåten Hylander.

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, sönd 7/1
Ale HK – Alingsås 31-23 (10-11)

HANDBOLLSKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Villar villa bort Ale-Surte i Svenska cupen?
BOHUS. Ale-Surte har 
det fortsatt tufft i 
seriespelet, men nu 
bäddas det ändå för 
bandyfest på Jenny-
lund.

I Svenska cupen fick 
Vildkatterna en dröm-
lottning.

Villa Lidköping hälsar 
på nästa söndag.

Skarpskytten, Kevin Sand-
gren, 33, har vållat Surteför-

svaret stora problem genom 
åren. Det är förhoppningsvis 
historia nu. I mellandagarna 
skrev han på 
för Ale-Surte.
Han lär behö-
vas, inte bara 
med tanke på 
det knacki-
ga seriespelet, 
utan framför allt eftersom 
Villa Lidköping hälsar på när 
Svenska cupen spelas på Jen-
nylund nästa söndag.

– Det är kul att få så fint 
besök. Självklart är det en 
sportsligt sett mycket svår 

uppgift, men 
publiken kan 
förhopp-
ningsvis få se 
fin bandy. Om 
vädret är med 
oss kan det 

bli en riktig bandyfest, säger 
Ale-Surtes assisterande träna-
re, Johan Larsson.

Jennylundspubliken kan 

behöva muntras upp för i årets 
serie har hemmalaget inte im-
ponerat. Mot Kålland blev det 
återigen förlust.

– Vår sämsta match för 
året. Vi var rusktigt dåliga helt 
enkelt och har inget att skylla 
på. I veckan hade vi ett spe-
larmöte och rensade luften. 
Nu knyter vi näven och det 
är fortfarande åtta matcher 
kvar. Vi ska greja det här, säger 
Larsson.

Vad betyder förstärk-

ningen av Kevin Sand-
gren?

– Han har gjort drygt tjugo 
mål per säsong för Gripen de 
senaste åren och har precis 
de egenskaper som vi behö-
ver just nu. Han har näsa för 
mål, men har inte spelat i år.

Idag (läs lördag) möter Ale-
Surte Frillesås hemma. Borta-
mötet vann Vildkatterna, men 
nu är hallänningarna betyd-
ligt vassare.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Med förstärkningen av Kevin Sandgren är kanske allt möjligt

BANDY
Div 1 västra, lörd 6/1
Ale-Surte – Kålland 2-5 (1-4)

Surte IS saknar sin lagkapten Carolina Björkner.
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Sjukdomar och skador, då ställer Surte in


