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GEF och LN-70 HC
tackar alla sponsorer, 

medlemmar, föräldrar och 
företagare för er insats, och 

önskar Er ALLA en

God Jul & 
Gott Nytt 

IshallsÅr! God Jul ochGod Jul och
Gott Nytt ÅrGott Nytt År

önskar vi alla aktiva, ledare, medlem-
mar, sponsorer och övriga som på ett 

eller annat sätt stöder vår verksamhet.
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Tisdag den 29:e Januari 2008

 kl. 20.00 i Klubbhuset på Forsvallen

Skepplanda BTK
önskar alla medlemmar, 

aktiva ledare, samarbetspartners, 
sponsorer och supportrar.

En God Jul &
Ett Gott Nytt År

Samt hälsar alla välkomna till 
Forsvallen säsongen 2008.

presenterar

Lördag 12 januari kl 17  Ale gymnasium

Surte IS vs 
Olofströms IBK

COLORAMA ÄLVÄNGEN
GÖTEBORGSVÄGEN 88, TELEFON 0303-74 60 85, 

WWW.COLORAMA.SE
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 09–14

Vi önskar alla 

God
Jul &

Gott
Nytt År
Ulf med personal

Publikfest väntar i bandyhuset 
BOHUS. IFK Kungälv är 
obesegrade i allsvens-
kan.

Sex raka segrar, men 
den sjunde blir inte 
verklighet.

På Annandag jul står 
nämligen Ale-Surte för 
motståndet i ett fullspi-
kat (?) bandyhus.

Ale-Surte har all anledning 
vara nöjd med säsongsupptak-
ten. Fyra segrar, en oavgjord 
och bara en förlust. Senast 
var det Lidköping som fick på 

nöten med 8-2. Fyra av målen 
kom från Ale-Surtes nye skyt-
tekung, Johan Grahn. Han 
har hittills gjort 13 mål på 
sex matcher. Förhoppnings-
vis håller sviten i sig när IFK 
Kungälv kommer på besök.
Vildkatterna har fått ytterli-
gare energi genom lånet av 
Vänersborgsmittfältaren Nils 
Wikström. Han lär behövas 
när herrar Mikael Lindberg 
och Daniel Gratjov sätter 
fart.

Det är bäddat för en ban-
dyfest med många laddade 

möten. Ale-Surtes värvning 
av försvarsjätten, Daniel 
Rydén, var inte uppskattad. 
Anders Larsson som är till-
baka i den gulblåa tröjan har 
även han spelat många sä-
songer i Kungälv.

Det är därför inte svårt att 
förstå varför 700 biljetter var 
sålda i förköp redan på onsda-
gen – en vecka före avslag.

LÄNGTAR REDAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Surte IS önskar alla Surte IS önskar alla 
spelare, ledare, spelare, ledare, 

sponsorer och publik sponsorer och publik 
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Ale IBF chanslöst 
mot serieledarna
NÖDINGE. Visst fanns det förhopp-
ningar inför mötet med seriesu-
veränerna Marstrand, men dessa 
grusades tidigt.

– De avgjorde redan i första 
perioden, så det var tungt, säger 
Ale IBF:s spelande tränare, Tobias 
Hellman.

Ale IBF:s herrar division 3 Göteborg är ett 
typiskt mittenlag. Fem segrar, två oavgjor-
da och sex förluster.
– Vi är inte bättre. Mot Marstrand var 
det klasskillnad. De är starkare och be-
tydligt effektivare. De tar vara på tillfäl-
lena och  gör fem mål i power play, säger 
Tobias Hellman som redan ser fram mot 
lördagens möte med Guldringen. Ale är en 
pinne före och bortamötet är en match av 
nyckelkaraktär.
– Det är dessa matcher vi måste vinna om vi 
ska parkera i mitten och slippa bli indragna 
bland bottenlagen, menar han.
Dessvärre kommer Ale att sakna Jonas 
Carlsson och Fredrik Lorentsson, dessut-
om är Hellman själv småskadad.
– Jag har ont i en ljumske, men har vilat i 
veckan. Jag hoppas kunna vara med.

Finfrämmat hos Tamashii kuniba Kai 
ÄLVÄNGEN. Shihan 
Johan Backteman är 
ett internationellt väl-
känt namn inom kara-
tesporten. 

Nyligen besökte 
han Tamashii kuniba 
Kai karateförening i 
Älvängen. 

Shihan Johan 5dan, tränar 
den världsomspännande 
stilen Motubo-ha Shito-ryu 
Karatedo och är tekniskt an-
svarig i Europa. Han är också 
Sveriges landslagstränare 
i Kata och har många me-
riter i bagaget. Han leder 
också den framgångsrika 
klubben Umeå Kuniba Kai.  
Besöket i Älvängen är resulta-
tet av det arbete som tekniska 
kommittén i Svenska Kuniba 
Kai utför för att stötta Sveri-
ges 9 klubbar inom stilen och 

ledarnas utveckling. 
Seminariet startade med 

goshindo(självförsvar) och 
kumite(fight) på lördagen, 
för de 25-tal barn och ung-
domar som tränat ett tag, för 
att sedan under söndagen un-
dervisa ledare och högbälten i 
kata, bunkai och explosivitets-
träning genom fys- och styr-
keövningar. 

Nöjda utövare
Lägrets utövare var mycket 
nöjda med besöket och 
ser fram emot nästa visit. 
Michael Karlsson, som är 
klubbledare i Älvängen, kom-
menterar Shihan Johan Back-
temans besök:

– Det här var riktigt roligt 
och flera av deltagarna har 
gjort stora framsteg under 
de entusiastiska passen som 
Shihan Johan höll med oss. 

Den här typen av besök är 
mycket viktigt för oss som 
tränar karate, man måste ha 
utbyte och få nya idéer för att 
utvecklas. Målet för oss som 
representerar stilen är att vi 
lär ut på samma sätt över hela 
landet och att utveckling sker 
på bästa sätt. 

Utbyte
Michael Karlsson vill också 
passa på att slå ett slag för 
utbyte karateklubbar emellan 
inom Göteborgsregionen. 

– Det är viktigt för oss alla 
att utbyta idéer och erfaren-
heter, säger Michael Karls-
son. 

En nöjd församling tackar 
för besöket och hälsar väl-
kommen åter.
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Malin Eriksson målade i blågult
Surte IS poängmaskin, Malin Eriksson, 
17, gjorde inte landslagsledningen besviken i 
debuten i blågult. I träningsmatchen mot elit-
serielaget Ballrog gjorde Malin första målet. 
Det slutade förvisso med förlust för Sveri-
ges U-19-landslag. I matchen mot Finland 
var Sverige överlägset och vann med 10-1. 
Malin Eriksson spelade i andrakedjan, men 
fick en smäll i en sargduell. Det blev en blöd-
ning ovanför knät och Malin fick avbryta sin 
första riktiga landskamp mållös.


