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SPORTLOV

EnEn GRATIS SKRIDSKOBUSSGRATIS SKRIDSKOBUSS utgår från Alvhem utgår från Alvhem oo går genom hela Ale kommun. går genom hela Ale kommun.
Med ombord finns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20.Med ombord fi nns en vuxen bussvärd, tel 0737-73 10 20.
Efter två timmars skridskoåkning vänder bussen hemåt.Efter två timmars skridskoåkning vänder bussen hemåt.
För dig som saknar egen skridskoutrustning lånar Ale-Surte Bandyklubb utFör dig som saknar egen skridskoutrustning lånar Ale-Surte Bandyklubb ut
skridskor, hjälm, klubba och boll. (Puck är ej tillåtet).skridskor, hjälm, klubba och boll. (Puck är ej tillåtet).
Cafeterian är öppen om du inte tar med egen matsäck.Cafeterian är öppen om du inte tar med egen matsäck.

Under fem onsdagar blir Jennylunds
isbana i Bohus lätt att nå för alla.

TILL JENNYLUND

Onsdag 24/1, 7/2, 21/2 och 28/2
Alvhems vändplats 15.45
Skepplanda, Albotorget 15:55
Älvängen Centrum 16:05
Alafors, kiosken 16:16
Nol, Pressbyrån 16:21
Nödinge Centrum 16:28
Surte, Videgårdsvägen 16.41
Surte Centrum 16:43
Bohus Centrum 16:49
Jennylund 16:55

FRÅN JENNYLUND

Jennylund 19:15
Bohus Centrum 19:20
Surte Centrum 19:25
Surte, Videgårdsvägen 19.27
Nödinge Centrum 19:40
Nol, Pressbyrån 19:46
Ledetskolan 19:49
Alafors, kiosken 19:52
Älvängen Centrum 20:00
Skepplanda, Albotorget 20:10
Alvhems vändplats 20.20

TILL JENNYLUND - Sportlovet

Onsdag 14 feb
Alvhems vändplats 14.45
Skepplanda, Albotorget 14:55
Älvängen Centrum 15:05
Alafors, kiosken 15:16
Nol, Pressbyrån 15:21
Nödinge Centrum 15:28
Surte, Videgårdsvägen 15.41
Surte Centrum 15:43
Bohus Centrum 15:49
Jennylund 15:55

FRÅN JENNYLUND  - Sportlovet

Jennylund 18:15
Bohus Centrum 18:20
Surte Centrum 18:25
Surte, Videgårdsvägen 18.27
Nödinge Centrum 18:40
Nol, Pressbyrån 18:46
Ledetskolan 18:49
Alafors, kiosken 18:52
Älvängen Centrum 19:00
Skepplanda, Albotorget 19:10
Alvhems vändplats 19.20

Ett samarbete mellanEtt samarbete mellan
Ale-Surte BK

Tidtabell SkridskobussTidtabell Skridskobuss

GRATIS SKRIDSKOBUSS!GRATIS SKRIDSKOBUSS!

Ale Fritid

SURTE IDROTTSSÄLLSKAP
kallar till

ÅRSMÖTE
Onsdag 21 feb kl. 19:00

Surte IP
Dagordning fi nns på www.surteis.nu

eller på Surte IP.

Motioner inkomna till styrelsen 
senast 7/2 -07

Alla medlemmar välkomna!

Ahlafors IF
söker

ASSISTERANDE TRÄNARE
till J-17 truppen

samt

MÅLVAKT född 90/91
till samma trupp
För mer info ring 

Thore Skånberg 0705-680 563
0303-746 987

Ale IBF på väg ur tvåan
– Då tar spelarna över – igen!
NÖDINGE. Ale IBF gjorde 
comeback i division två 
den här säsongen, men 
återkomsten blev ett 
fiasko.

Före jul fick tränaren 
Jonas Dahlström kicken.

Nu tränas laget av spe-
lande tränaren, Tobias 
Hellman, men framgång-
arna uteblir.

Det fanns en liten chans att åter-
upprätta hedern helgen som gick. 
Ale IBF hade två nyckelmatcher 
mot Marstrand och Sjöstad som 
också är med i bottenträsket. Re-
sultatet en pinne mot Marstrand 
var en klar stor besvikelse och 
Tobias Hellman vill knappt tala 
om det. Det finns det förståel-
se för. När tre minuter återstod 
mot Sjöstad ledde Ale med 8-5. 
Med 35 sekunder kvar av matchen 
kvitterade gästerna och inte nog 
med det. Åtta sekunder före slut-
signalen sätter också Sjöstad se-
germålet.

– Det är tungt nu. Riktigt tungt. 
Det var så onödigt, men samtidigt 
så typiskt för i år. Vi är inget lag 
och vi saknar allt vad självförtro-
ende heter, säger Hellman och 
suckar tungt när han tänker på sä-
songens trettonde nederlag.

Det är självklart inte mot Sjö-
stad som Ale IBF tappar fotfästet i 
serien. Det skedde redan på försä-
songen, eller vilken försäsong?

– Vi var bara en handfull spelare 

som tränade. Det håller inte. In-
ställningen har varit noll och ing-
enting. Vårt träningsupplägg var 
dåligt synkat med killarnas förut-
sättningar. Att träna två dagar i 
veckan fixar alla, om de bara vill, 
men självklart måste det ske på 
tider som passar, förklarar Hell-
man.

Före jul fick tränaren, Jonas 
Dahlström, lämna skutan. Ett 
beslut som 
var ofrån-
komligt 
enligt då-
varan-
de lag-
kaptenen, 
Tobias Hellman.

– Det funkade helt enkelt inte. 
Även där var inställningen för 
dålig och vi var inte överens om 
spelidén. Nu ska inte Jonas lastas 
ensam för att resultaten uteblev, 
men lägger vi ihop allt så blev det 
ingen bra blandning.

Det återstår fortfarande fem 
matcher, men luften har tydligt 
gått ur laget.

– Teoretiskt finns det tydli-
gen en chans att hänga kvar, men 
den ser inte ens jag. Däremot vill 
jag att vi avslutar säsongen med 
hedern i behåll. Det vore kul om 
vi kunde vinna några matcher i 
slutet och få en bra avslutning, 
säger Hellman som trots allt ser 
en framtid i Ale IBF.

– Absolut, det är tungt just 
nu, men vi kommer tillbaka. Jag 

tänker fortsätta, om det blir som 
spelande tränare eller bara spela-
re får vi se.

Mitt i mörkret finns det också 
ljusglimtar. Hellman har lyft upp 
två juniorer som båda har impo-
nerat.

– Pelle Thörnqvist och 
Hampus Sahlbach-Nilsson 
kommer bli tv mycket bra inne-
bandyspelare och det finns fler ju-

niorer som är på väg upp. 
På sikt har vi ett nytt stor-
lag.

Kanske är det rent av 
bra att Ale laddar om bat-
terierna i trean? Inget ont 
som inte har något gott 

med sig heter det ju.

INNEBANDY
Div 2 västra Götaland
Ale IBF – Marstrand 4-5 eft fl
Ale IBF – Sjöstad 8-9

Lagkaptenen blev spelande tränare. Tobias Hellman fick ta över när 
styrelsen på spelarnas begäran avskedade Jonas Dahlström.

Det var då det. Tränare Dahl-
ström tyckte att spelarnas egna 
idéer inte var tillräckligt bra och 
ville istället testa sina egna. 
Sedan fick tränare Jonas Dahl-
ström sparken och spelarna åter-
tog initiativet, men förlusterna 
har trots allt fortsatt.

INNEBANDY

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


