
FRILLESÅS. Frillesås 
har kopplat ett fast 
grepp om silverplatsen 
i serien.

I det avgörande mötet 
mot Ale-Surte BK var 
hallänningarna ett par 
klasser bättre.

– Det är inget att 
säga om, nu får vi för-
söka avsluta snyggt, 
säger Surtetränaren, 
Jan-Åke Widman.

Förlusten på Sjöaremossen är 
inget att säga om och var inte 
särskilt sensationell heller. 
Ale-Surte har inte vunnit mot 
Frillesås på hela säsongen. 7-
11 i en träningsmatch, 2-8 i 
seriens tredje omgång och nu 
ånyo förlust med 7-4.

– De har kommit ett steg 
längre än oss. Deras lagbyg-
ge är färdigt. Samma killar har 
spelat ihop ett antal säsong-
er och Frillesås är idag seriens 
klara tvåa efter 
Kungälv, säger 
Widman.

Ale-Surte 
fick annars en 
kalasstart. Mål 
redan i första 
minuten, på hörna dessutom, 
genom Anders Pettersson.

Gästerna hann knappt jubla 
färdigt innan Sjöaremossens 
hjältar både hade kvitterat och 
gjort 2-1. Efter en kvart ledde 
Frillesås med 4-1.

Hängde inte med
– Vi hängde inte med. De är 
väldigt kompletta och vi hade 
svårt att hitta öppningar, för-
klarar Widman.

Nederlaget släckte alla 
drömmar om avancemang, 

men matchen skulle få en ännu 
värre konsekvens. I slutet av 

matchen åkte 
Johan Ja-
nebrink på 
en smäll mot 
höften, slog en 
volt i luften, 
och landade 

tungt på isen. Han fördes till 
Varbergs sjukhus och där är 
Johan Janebrink kvar.

Allvarlig skada
– Jag har inte hört något annat 
i alla fall. Det verkar dessvär-
re vara en allvarlig skada och 
Johan har definitivt spelat fär-
digt för den här säsongen. Vi 
håller tummarna för "Brin-
ken", berättar Widman.

Nu är det inte bara Jane-
brink som Ale-Surte får klara 
sig utan. Nils Wikström har 

också lämnat truppen. Han 
gick tillbaka till Vänersborg 
innan transferfönstret stäng-
de.

I veckan har virus härjat 
i Surtes trupp, vilket oroar 
inför de kommande matcher-
na som dessvärre ligger tätt.

– Målilla på lördag, IFK 
Kungälv i Svenskacupen på 
söndag och Gais borta på 
tisdag. Det kommer att slita 
hårt på materialet, säger 
Widman med viss oro.

En match i taget
– Vi får ta en match i taget. 
Jumbon Målilla blir en tuff 
utmaning. De har precis bytt 
lagledning och en spelare har 
tagit över. De är taggade till 
tusen och har allt att vinna. 
Det blir en svår nöt för oss 
att knäcka. Jag tror det är vik-
tigt att vi kommer rätt in i den 
matchen och visar vem som 
bestämmer i bandyhuset.

Hur viktig är Svenska 
cupen?

– Det är klart att det vore 
roligt att gå vidare i cupen, 
särskilt om det innebär att 
vi samtidigt slår ut Kungälv, 
svarar Widman.

IFK Kungälv  12 61 24
Frillesås  12 26 17
Ale-Surte  12 13 14
Lidköping  12 7 14
Nässjö  12 -3 12
Gais  12 -27 11
Otterbäcken  12 -7 10
Jönköping  12 -24 7
Tjust Bandy  12 -23 6
Målilla  12 -23 3
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ÄLVÄNGENS
IDROTTSKLUBB

kallar till

ÅRSMÖTE
Torsdag 28 feb, kl 19 
i klubbhuset, Älvevi

Vi hälsar alla 
medlemmar
hjärtligt välkomna

Styrelsen

Sedvanliga årsmöteshandlingar 
finns tillgängliga i klubbhuset 

fr o m 23/2.

Motioner till årsmötet skall vara 
inlämnade senast fredag 9/2.

- Älska handboll- Älska handboll

Ale Gymnasium 3/2 kl 13.30

Älvängens Kulturhus
31/1 kl 20.00 - Herr division 3

Ale - Rya
3/2 kl 12.00 - P97

Ale - Härryda
3/2 kl 12.50 - A-pojk

Ale - Aranäs
3/2 kl 13.50 - A-pojk

Ale - Backa
3/2 kl 14.50 - Dam division 5

Ale - Varberg

MATCHER

Herr division 3

Ale - Alingsås
Veckans matchsponsor

Vardag 10-19 
lördag 10-15

söndag 11-15

Ale Torg 0303-973 01

Glöm inteGlöm inte

Nyårslöftet!

Ex. Casall With
Ord. pris 349:-

NU 175:-
Ex. Puma Fitted Tee
Ord. pris 399:-

NU 199:-

ABLICA VIBRO
Vibrationsmaskin.
Ord. pris 2.995:-

NUNU
1.995:-1.995:-

Abilica
CrossTrainer
Eliptical 380.
Ord. pris 3.500:-

NUNU
2.495:-2.495:-

ALLA JOGGINGSKOR

30% RABATT 
på ord pris

ALLA FITNESSTOPPAR

HALVA PRISET

1.000:- RABATT

ASICS 2120
Dam & Herr
Ord. pris 1.299:-

NU 909:-NU 909:-

NIKE PEGASUS
Dam & Herr
Ord. pris 999:-

NU 699:-NU 699:-

ADIDAS ADISTAR
Dam & Herr
Ord. pris 1.499:-

NU 1.049:-NU 1.049:-
ASICS 1120
Dam & Herr
Ord. pris 999:-

NU 699:-NU 699:-

Alla erbjudande gäller t.o.m. 10/2 2008 
och kan ej kombineras med 
andra erbjudande.

Spänningen över för 
den här gången
– Frillesås gjorde processen kort med Ale-Surte BK

Johan Grahn och övriga Surtespelare hade en tung dag borta mot Frillesås. Ett mål blev det 
trots allt från Grahn. Övriga målskyttar: Anders Pettersson, Joakim Strömbäck och Jens 
Samuelsson.

BANDY
Allsvenskan södra, lörd 19/1
Frillesås – Ale-Surte 7-4 (4-1)
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