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Johan Grahn toppar den interna skytterligan med fyra mål på två matcher. Det finns all anledning att le.

Grahn skövlar redan framgångar
BOHUS. Bandylivet 
leker för Ale-Surtes 
nyförvärv Johan Grahn.

Han snittar två mål 
per match och stortrivs 
i bandyhuset.

– Ja, det är helt fan-
tastiskt. Det kommer 
ge resultat i det långa 
loppet, eftersom vi 
alltid kan ha bra trä-
ningar oavsett väder, 
säger han.

Ale-Surte BK har fått en fly-
gande start i allsvenskan. 
Hemmasegern i premiären 
över Tjust bandy följdes upp 

med en överkörning av Otter-
bäcken på bortaplan (3-9). Ett 
av årets sex nyförvärv – och en 
av tre från IFK Vänersborg – 
Johan Grahn har haft stor del 
i framgången.

– Vi får hoppas det håller i 
sig. Det är alltid kul att göra 
mål, säger ledaren av den in-
terna skytteligan.

Snittar två
Ett snitt på två mål skulle 
innebära 36 strutar totalt.

– Som sagt, jag har haft 
lite flyt, men fortsätter laget 
att utvecklas så kommer det 
säkert bli många fler mål, 
säger Grahn.

Du toppar den interna 
skytteligan efter två om-
gångar, vem toppar efter 
sista matchen?

– Jag hoppas det är samma 
ordning som nu...

Han är positiv och opti-
mistisk. Vänersborgsförvär-
vet trivs i sin nya omgivning 
– och i bandyhuset.

Gôtt gäng
– Det är ett himla gôtt gäng. 
Vi har kul ihop och att kunna 
träna med kvalitet varje gång 
känns helt otroligt, särskilt 
dagar som denna (regn och 
rusk). Ju längre säsongen lider 
desto större fördel tror jag vi 

kommer att få jämfört med 
klubbar som kanske har svårt 
att hitta träningsmöjligheter, 
säger Grahn.

Storsegern över Otterbäck-
en förra veckan beskrevs trots 
allt inte som en lätt match. Vid 
ställningen 1-3 var hemmala-
get på gång och Gert Svens-
son svarade för den ena rädd-
ningen efter den andra. Först i 
den andra halvleken lossnade 
det ordentligt för Vildkatter-
na som fick allt bättre fart på 
skridskorna. Nu kan konsta-
teras att det är full pott efter 
två matcher och en kraftigt 
stigande formkurva för hela 
laget.

– Vi är på rätt väg. Första 
matchen var det mycket 
nerver och vi hade svårt att 
hitta positionerna i försvars-
spelet. Fortfarande kan vi ut-
veckla allt i spelet, såväl of-
fensivt som defensivt. Nästan 
halva laget är nytt från i fjol 
och det tar alltid lite tid innan 
man förstår varandra, förkla-
rar Grahn som också har klart 
för sig vad som verkligen talar 
för Ale-Surte i år:

– Att vi jobbar och sliter 
och aldrig ger upp!

Närmast på tur står Frille-
sås som skrinnar in i bandy-
huset i helgen (lördag 1 de-
cember). 

Noterbart är att borta mot 
Otterbäcken svarade David 
Eriksson för tre av målen.
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Efter två matcher
1. Johan Grahn 4
2. David Eriksson 3
    Mathias Andersson 3

Ale-Surtes skytteliga

– Snittar två mål per match och toppar den interna skytteligan

Ordinarie årsmöte 
är fl yttat!

till tisdagen den 15 januari 2008 kl 18.30
Medborgarhuset, Alafors biosalongen

Handlingar fi nns tillgängliga på kansliet och på hemsidan, alegk.com, 14 dagar före mötet.

Enligt Ale GKs stadgar skall röstberättigad medlems förslag framställas skriftligt och vara sty-

relsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Välkomna! Styrelsen för Ale GK

- Älska handboll- Älska handboll

Ale Gymnasium 9/12 kl 13.30

Div 3
Herrar 
13.30

Ale HK - Wasaiterna

Information hittar du på:

www.klubben.se/alehf
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i  Skepplanda 
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Ale HK - HK Linne

A-pojk
13.45 Ale HK - Stenungsund
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14.45 Ale HK - Kungälv


