
BOHUS. För 30 år sedan 
var Tommy Jansson en 
av pojkarna i Bandys-
kolan.

Då som nu är Leif 
Nilsson ledare och det 
tåget har även Tommy 
hoppat på.

– Då vet jag vad som 
väntar. Leif har väl haft 
alla roller i klubben.
Tommy Jansson är en av 
flera före detta elitspelare i 
Ale-Surte Bandyklubb som 
har bytt matchtröjan mot le-
darjackan. När lokaltidning-
en hälsar på hos Bandy- och 
skridskoskolan i lördagsmor-
se är även Mattias Kopp-
feldt och Jens Holtinger på 
plats.

– Det är tid för återbetal-
ning, säger Koppfeldt och ler. 
Bandyn och klubben har gjort 
mycket för oss så det känns 
bra att kunna bjuda tillbaka.

I år har 128 fem- och sex-
åringar skrivit in sig i skolan, 
vilket är nytt rekord.

– Det är bandyhusets för-
tjänst. Ingen kan längre skylla 
på väder och vind. Att barnen 
tidigare valde tv-spel före 
skridskoåkning i regn och 
blåst på Jennylund har jag full 
respekt för. Nu vet de vad som 

väntar när de åker hit. Det blir 
alltid som man har planerat, 
säger Koppfeldt.

Agneta Lindfors, eldsjäl i 
Ale-Surte, har också noterat 
att det är fler föräldrar än nå-
gonsin på isen.

– Alla dras med och det är 
svårt att låta bli när det inte 
finns några yttre hinder.

Skridskoutlåning
Inte ens avsaknaden av skrid-
skor och hjälm är skäl nog.

– Nej, här finns gott om ut-
rustning. Vi lånar ut till alla, 
berättar Agneta.

Deltagarna kommer från 
hela Ale kommun och vissa 
åker ännu längre. Bandyhu-
set är ett effektivt lockbete.

Tommy Jansson och Mat-
tias Koppfeldt hjälper till i 
skridskoskolan för dagen. 
Här finns nybörjarna. När de 
känner sig mogna byter de till 
gruppen som kallar sig Ban-
dyskolan.

– Där får de använda klubba 
och boll. Här lär vi oss mer att 
hålla balans och att åka skrid-
skor utan att luta sig mot en 
klubba, förklarar Tommy som 
för övrigt anser att det inte 
finns någon särskild skrid-
skopedagogik.

– Det kommer med själv-

förtroendet och när barnen 
känner sig bekväma i skrid-
skorna. I början handlar det 
om att övervinna osäkerhe-
ten och det gör vi genom 
att leka. Allt vi gör här sker 
genom leken. 

ÄLVÄNGEN. Fyra raka 
skulle följas upp med 
en femte seger hemma 
mot Fjärås.

Dessvärre tog den 
handbollsfesten slut 
redan i första halvlek 
– Ale HK var nämligen 
inte där.

Fysiskt, men inte 
målmässigt.

Underläget med tio bollar 
i halvlek klarade inte ens ett 
formstarkt Ale HK av att 
vända, men det var inte långt 
borta.

– Synd att vi släpper iväg 
dem i första. Efter pausen är 
vi ett annat lag och vinner 
halvleken med sju mål. Det 
får vi försöka ta med oss från 
den här matchen, konstatera-

de spelande hemmatränaren, 
Fredrik Berggren.

Det har varit ett tätt 
schema för många av spelar-
na, men vågen de har surfat på 
har varit underhållande. Seg-
rarna har 
radats upp 
på ett sätt 
som Ale 
HK inte 
har gjort 
på många 
år. Par-
tille, Rya, 
Alingsås 
och ÖHK 
har alla fått kröka rygg för 
den ljusblå maskinen. Det 
fanns därför gott om självför-
troende i Älvängens Kultur-
hus när Fjärås kom på besök i 
torsdagskväll.

– Tyvärr blev vi lite skär-
rade av deras offensiva för-
svarsspel. Vi gjorde för många 
misstag och de fick kontra in 
alldeles för många lätta mål, 
säger Berggren i sin analys.

Försvarsspelet som har 
varit klanderfritt på sistone 
havererade liksom målvakts-
spelet.

– En del fick spela på nya 
positioner och det tog kanske 
lite tid för dem att hitta rätt. 
Det blev betydligt bättre i 

andra halvlek.

Ale HK kan i sitt försvarstal 
åberopa  saknaden av vänster-
nian, Marcus Persson, för-
svarsspecialisten Marcus Hy-
lander och kantspelaren Daniel 

Jannesson 
som även 
han är en 
stor till-
gång i det 
defensiva 
arbetet.

Till-
baka var 
emeller-
tid Håkan 

Carlsson och hans comeback 
bör definitivt rosas. Nio mål 
och många kloka initiativ, där 
vi särskilt minns ett antal in-
springningar till linjen.

– Kul för Håkan att få kasta 
in några bollar. Han har haft 
det lite upp och ner den här 
säsongen, eftersom han inte 
har kunnat vara med hela 
tiden, ansåg Berggren.

Det var roligare tongångar 
när Ale tvålade dit serietvåan 
och hatobjektet, ÖHK Göte-
borg, förra söndagen.

Göteborgslaget hade innan 
säsongen planerat att spela 
hem serien utan en enda trä-
ning. Så ser det inte ut att bli. 
De meriterade gamlingarna 

räckte inte till när Ale HK 
hälsade på. Redan efter några 
minuter tilldelades en av deras 
främsta spelare, Mikael Mel-
legård (f d RIK), rött kort.

–Det var kanske matchav-
görande. Han är väldigt bety-
delsefull för dem, men vi gör 
en bra insats och ska inte be 

om ursäkt för poängen. Fram-
förallt var vi täta bakåt.

I nästa omgång möter Ale 
HK Särökometerna. Båda 
lagen tampas om femteplat-
sen i serien och drabbningen 
får ses som en nyckelmatch. 
Seger där och Ale HK ser ut 
att gå mot sitt bästa slutresul-

tat på många år.

16  |  alekuriren   |   nummer 6  |   vecka 7  |   2008Sport

Fyra raka och 
tvärstopp!
Ale HK missade första halvlek mot Fjärås

Division 3 Västsvenska västra
ÖHK Göteborg – Ale HK 21-23
Mål Ale: Fredrik Berggren 8, Mattias 
Wahlqvist 4, Anton Thunberg 4, Fred-
rik Lidarp 3, Daniel Jannesson 3, Rick-
ard Lidarp 1. Matchens kurrar: Fredrik 
Berggren 2, Anton Thunberg 1.

Ale HK – Fjärås 26-29 (8-18)
Mål Ale: Håkan Carlsson 9, Fredrik 
Berggren 8, Nicolas Myrén 4, Anton 
Thunberg 2, Fredrik Johansson 2, 
Rickard Lidarp 1. Matchens kurrar: 
Håkan Carlsson 2, Nicolas Myrén 1.

HANDBOLL

Allsvenskan södra
IFK Kungälv – Ale-Surte 11-3
Mål Ale-Surte: Johan Grahn, Anders 
Pettersson, Anders Larsson.

BANDY

Division 1 södra damer
Surte – Halmstad 5-5
Mål SIS: Sofia Gäfvert 3, Sofie Karls-
son, Carolina Björkner. Matchens 
kurrar: Sofie Karlsson 3, Sofia 
Gäfvert 2, Lard Lorentsson 3, Jonas 
Eriksson 2, Jenni Tikkanen 1.

Ale Basket – Lundby Pirates 47-59
Poängplockare Ale: Amanda Magnus-
son 10, Nora Wever 9, Frida Blomster 
8, Karin Johansson 7, Therese Olsson 
5, Cecilia Ahlin 2, Natalie Firth 2, 
Ulrika Lord 2, Jessika Wiik 2.

INNEBANDY

INNEBANDY

BRIDGE
Vid partävlingen den 12 feb i Alvhem 
deltog 13 par. Medel var 120 poäng 
och följande par placerade sig över:
 1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson        160 
 2. Elsa Persson/Rickard Johans.  159
 3. Ole J Jensen/Rune Jansson     144 
 4. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson      
                 141 
 5. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson       
                140 
 6. Torsten Johansson/Stig Christian-
son                  122 

Håkan Carlsson blev bäste målskytt med nio fullträffar, dessvärre räckte det inte eftersom 
Ale HK bara spelade i en halvlek. I den första var de knappt närvarande.

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra, tor 14/2
Ale HK – Fjärås 26-29 (8-18)
Sönd 10/2
ÖHK Gbg – Ale HK 21-23 (9-12)
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Bandyskolan slår nya rekord
– För barnen är Bandyhuset en jättesuccé

Stolta farsor och före detta bandyspelare i Ale-Surte. Jens 
Holtinger och Widar 6 år, Tommy Jansson och Lukas 5 år och 
Mattias Koppfeldt med Elliot 6 år. Nu fostrar de nästa genera-
tion lirare genom sitt engagemang som ledare i Bandyskolan.

128 barn är i år inskrivna i Skridsko- och bandyskolan som Ale-Surte ansvarar för.
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SKRIDSKOSKOLA, TACK!
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