
BOHUS. Nio lag med 10-11-
åringar gjorde i helgen upp 
om medaljerna i Ale-Surtes 
populära ungdomsturne-
ring, Sjucupen.

Denna gång blev det 
tyvärr inga medaljer till 
arrangörsklubben.

– Nä, det gäller att 
vara ödmjuk när man är 
arrangör, så övriga klub-
bar kommer tillbaka, säger 
Ale-Surtes Dan Sandros.

Sjucupen avgjordes i ett närmast 
perfekt bandyväder. Lagom kallt, 
mycket sol och ingen vind. Gissa 
om knattarna trivdes på isen. Lo-
kaltidningen studerade Ale-Surte 
gul i matchen mot Frillesås. Hal-

länningarna var betydligt större 
än sina motståndare och utnytt-
jade sin fysiska överlägsenhet. 
Matchen slutade 6-0, men några 
ledsna miner syntes inte hos för-
lorarna. Jo, hos en – en misstänkt 
båtbensskada avslutade dessvärre 

matchen.
– Det är sånt som 

kan hända, men vi är 
förskonade från allvar-
liga skador, sa Robert 
Andersson, en av trä-
narna.

Ale-Surte låg under 
med 5-0 redan efter en 
halvlek och då hängde 
en del hemmaspelare 
med huvudena. Det 
uppmärksammade 
tränare Joakim Ah-
rnberg.

–Killar nu har vi 15 minuter 
kvar av en underbar skridskodag. 
Åk ut och ha skoj. Rör på er och 
hjälp varandra.

För sen order
Den ordern skulle nog ha kommit 
tidigare. I andra halvlek var Ale-
Surte betydligt bättre med på no-
terna och var ytterst nära att göra 
ett mål. Med andra ord stannade 
andra halvlek bara vid 0-1.

– Fast vi är bättre än så här. Kil-
larna är trötta nu när vi redan har 
spelat tre mathcer och sen saknar 
vi en del spelare idag, menade 

Robert Andersson.
Det stämde bra. När turne-

ringen började var det andra bud. 
Då spelade Ale-Surte gul 3-3 mot 
IFK Kungälv som slutade trea i 
cupen.

Finalen kom att spelas mellan 
Villa Lidköping blå och Villa Lid-
köping röd. I denn prestigeladda-
de uppgörelse vann det röda laget 
med klara 5-1.
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Sportlovet v 7 och v8 Sportlovet v 7 och v8 
på Gårdarinken i Lödösepå Gårdarinken i Lödöse
Vi har öppet Allmänhetens 
åkning varje vardag kl 11-15.
Angående öppettider på lördag och 
söndag vänligen se vår hemsida
www.ln70.se eller ring vår 
vaktmästare på telefon 0520-66 11 55

Välkomna till sista året på en 
utomhusrink ett stycke nostalgi går 
ur tiden...

Avslutningsfest blir 
den 25 februari, 
mer information 
kommer.

Film är större än TV!

Den svarta Dahlian
Med Josh Harnett och Scarlett Johansson

Vem mördade den svarta Dahlian?
Söndag 11/2 kl 18.00

Entré: 70:- | Från 15 år

Göta kanal 2
Succéfilmen åter i Alafors.

Med Janne Loffe Carlsson
Måndag 12/2 kl 19.00

Entré: 70:- | Barntillåten
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SPORTLOVSBIO

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna!
www.skepplanda.se

EXTRA
ÅRSMÖTE

27 februari kl 20.00
på Forsvallen
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ÅRSMÖTE
torsdag 1 mars

kl 19.00
i skeppet i Skepplanda

Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

Nu är det dags att 
återanmäla era barn till kön!

Ale-Jennylunds
Ridklubb
inbjuder till

ÅRSMÖTE
Söndag 18 feb kl 18.00
håller AJRK årsmöte i

cafeterian på Jennylund.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Agenda:
18.00-19.30 Årsmöte.
19.30- Föreläsning av Jim Thuresson 
(Mental träning).

Skepplanda
Sportskyttar

har

ÅRSMÖTE
i klubblokalen 

Skepplanda Skyttecenter
söndagen den 25 feb 

kl 14.00.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

LN 70 HC tjejlag spela-
de sin första träningsmatch i 
söndags borta mot Grästorps 
utvecklingslag. Tjejlaget i 
Lödöse bildades i novem-
ber i fjol och består av tjejer i 
åldern 10-18 år. De har tränat 
två gånger i veckan samt haft 
ett träningsläger. I söndags 
var det så dags för första mat-
chen.
14 förväntansfulla tjejer åkte 
till Grästorp för att ha kul. 
Grästorp är den största tjej-
hockeyklubben i Västra Göta-
land med cirka 60 tjejer, upp-
delade på tre lag.
Våra tjejer kämpade som 
lejon på isen och det gav re-
sultat. Vi vann matchen med 
2-0 efter en ganska jämn till-
ställning. Första perioden slu-
tade 0-0, men Grästorp vann 
skotten med 16-6. Andra pe-
rioden slutade också 0-0 och 
där vann Grästorp skotten 
med 8-2. 3.04 in i tredje peri-
oden gjorde Frida 0-1 på ett 

backhandskott. Sedan kom en 
period där vi fick många utvis-
ningar och med bara tre spe-
lare mot fem på isen så gjorde 
”Jossan” en fin uppåkning, 
rundade målet och sköt ett 
skott som blev en retur som 
Frida kunde slå in till slut-

resultatet 0-2. Skottstatisti-
ken i tredje perioden blev 10-
4 sammanlagt 34-12 och som 
ni förstår så var vår målvakt 
Johanna helt grym i målet.
I mars skall vi spela vår första 
cup i Hovås och då blir det 
fem matcher under en dag.

Tjejerna i LN 70 vann första matchen

LN 70 HC:s tjejlag vann karriärens första träningsmatch 
borta mot Grästorp med 2-0.

JÖNKÖPING. Ale-Surte blev bestulna 
på en poäng i lördagens bortamatch 
mot Jönköping.

I slutminuten revs Robert Månsby 
ner i straffområdet, men domaren 
valde att döma frislag.

–Det kan stå oss dyrt, det var 
en solklar straff, ansåg Ale-Surtes 
assisterande tränare, Johan Lars-
son.

Ale-Surte var helt under isen när matchen 
började. Jönköping kunde göra 3-0 på tjugo 
minuter utan att Vildkatterna visade tendens 
till att vilja vara med på isen. Genom redu-
ceringar av David Eriksson och lagkapten, 
Jouni Lupala, kom Surte åter in i matchen 
före halvtid. I andra är de blågula katter-
na bättre med och kvitterar logiskt genom 
Robert Månsby. Dessvärre tilldöms Jönkö-
ping en straff och återtar därmed ledningen, 
strax därefter kommer även 5-3.

Kevin Sandgren reducerar på ett dunder-
skott och Ale-Surte skapar många bra kvit-
teringschanser, utan utdelning.

– Nu blir det tufft. Vi har IFK Kungälv 
imorgon (läs fredag), Gripen nästa lördag 
och avslutar sedan mot Målilla hemma. Vi 
får hoppas att Kålland inte tar några fler 
poäng. De har också Kungälv och Gripen 
kvar. Sedan har de Tranås kvar hemma, men 
förhoppningsvis har även Tranås något att 
spela för och då kammar de noll även där, 
spekulerar Johan Larsson.

Hårda bud för 
Ale-Surtes killar

Inga medaljer till Ale-Surte i Sjucupen

Kampen om det röda nystandet är minst lika spännande att följa 
när de unga Vildkatterna bjuder upp till dans på Jennylund. Killarna 
födda 1996-97 visade att återväxten är god i Ale-Surte.

PÅ JENNYLUND

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Taktikgenomgång i paus. "Åk ut 
och ha kul, killar."

– Men huvudsaken är att få spelaa


