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BOHUS. Att Ale-Surte 
BK bygger Sveriges 
andra bandyhall är en 
knall i sig.

Att klubben sam-
tidigt gör klart med 
Daniel Rydén, en av 
stöttespelarna hos 
ärkerivalen IFK Kung-
älv, är minst lika stort.

– Det är ett riktigt 
fint nyförvärv, myser 
Lars-Erik Einarsson.
Tillsammans med Jan-Åke Widman 
ansvarar Einarsson för nyrekryte-
ringen till Ale-Surte BK. Framtidsmå-
let är tydligt och klart.

– Vi bygger ett bandyhus i år och 
ett elitserielag på sikt, säger han.

I tisdags hade han samlat fyra 
av fem hitills klara nyförvärv. Från 
IFK Vänersborg kommer Mattias 
Andersson och norske landslags-
backen, Kjetil Bergh. Från Gais åter-
vänder Fredrik Henriksson och 
från Kexlaget kommer alltså Daniel 
Rydén som så sent som för ett år 
sedan var lagkapten i IFK. Nummer 
fem i ordningen är Joakim Ström-
bäck från Kalix.

Läs sid 20

Nu är byggnationen av ban-
dyhuset i full gång.

Husbygge och 
lagbygge

GuldGuldmedaljör
– Ann-Therese Johansson slog till i Aerobic-SM– Ann-Therese Johansson slog till i Aerobic-SM

ÄLVÄNGEN. Ett SM 
på hemmaplan väger 
tungt, men att dess-
utom knipa guldme-
daljen väger självklart 
ännu tyngre.

– Det är fantastiskt, 
som en dröm, säger 
Ann-Therese Johans-
son, 18, efter SM-guldet 
i Aerobics.

Lillasyster Ann-
Louise var inte mycket 
sämre – hon knep silv-
ret i stenhård konkur-
rens i juniorklassen.

Ann-Therese Johansson från 
Skepplanda började träna Ae-
robics när hon var 9 år. Många 
års hård träning gav i lördags 
resultat. SM-guld i singel – 
dessutom på hemmaplan – och 
med värsta konkurrenterna på 
behörigt avstånd.

– Något guldfirande blev 
det tyvärr inte. Jag har haft kör-
telfeber i två veckor och tränat 
intensivt, berättar Ann-There-
se som säkert får fler chanser 
att fira framgångar.

Om två veckor är det dags 
igen, då i Österrike.

Läs sid 17

Ann-Therese Johansson, 18, från Skepplanda fick kliva överst på pallen när SM i Aerobics avgjordes förra helgen.
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Hos mig får du snabbt hjälp!
Individuellt tillverkade inlägg för just dina fötter!

Ring för att boka din besökstid

0303-74 61 47

Trött på att vänta?

Lödöse Skeppsbyggaregatan 10 
parallellt med 45:an 0520-66 08 50

Fredag 10-16 Lördag 10-14

...anledningar att välja en 
Resårmadrass från oss!
•MASSIVT TRÄ•KRAFTIGA SPIRAL-

FJÄDRAR•100% RENT LIN•100% ÄKTA 
TAGEL•100% REN BOMULL•100% REN ULL 

SexSex

Vi har fl yttat till nya, 
större lokaler.

Du hittar oss på
Göteborgsvägen 80 Älvängen
(F.d. Björns kontorsservice)

0303-74 62 50

Leg. Vet.
Elisabeth

Axén Krüger

Leg. Vet.
Maria

Nilsson

- Akutsjukvård -
Kirurgi - Medicin

0303-22 76 20

Ale Golfklubb
Golfklubben som har allt

Bli medlem i en komplett golfklubb
✓ 18-håls mästerskapsbana
✓ 9-håls korthålsbana
✓ Fina träningsområden

Och inte minst en trevlig atmosfär

✓ Restaurang med utsökt mat
✓ Fullutrustad konferensanläggning
✓ Historisk kulturmiljö

GRATIS
nybörjarutbildning

när du blir medlem i 
Ale Golfklubb        

Ring 0303-33 64 40.


