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Häng med på

Satellitvecka

25/8-31/8

med extravinster!

Varmt välkommen till 

Bohus Centrum.

Borås - Bohus - Kinna - Nybro

Vi bjuder på kaffe & kaka under 
satellitveckan.

www.idrottensbingo.se

Nattöppet Lördag den 30/8 till kl. 01.30!

Sponsor

- Älska handboll- Älska handboll

Nu kör vi igång!Nu kör vi igång!
Damer & damjuniorer
ring Kent: 0704-38 52 58

eller Benny: 0707-65 90 43

Herrjunior, 89, 90, 91
ring Mats: 0706-88 06 90

A-fl ickor, 92, 93
ring Christian: 0708-499 500

Flickor och pojkar födda 99, 98, 97 
och handbollsskolan 00, 01, pojkar, fl ickor

ring Håkan: 0706-25 49 92

Mer info och kontaktpersoner fi nns på:

www.klubben.se/alehf

"Nöne" – Surtes härliga bomb

Lokaltidningen var på plats 
när Per-Anders "Nöne" Gus-
tafsson höll sin första A-lag-
sträning i torsdagskväll. Det 
har varit ett stort hemlighets-
makeri och vem som skulle 
presenteras som ny tränare 
var okänt även för spelarna.

– Det är viktigt att "Nöne" 
inte själv lyfts fram som hu-
vudtränare för det är inte av-
sikten. Han ska fungera som 
mentor åt övriga ledare i A-
laget och på  ungdomssidan, 
berättar Einarsson.

Ale-Surte BK:s utgångs-
punkt har varit att hitta en 
kraft utifrån som kan inspi-
rera och leda arbetet med 
att skapa en röd tråd för hur 
bandy ska spelas.

Vd
– Jag tror inte det går att 
finna en mer lämpad person 
än "Nöne". Det här kan bli 
hur bra som helst. Problemet 
är att han inte kan lägga hur 
mycket tid som helst. Han 
har ett krävande jobb som vd 
för Kinnekullehälsan och bor 
dessutom i Lidköping. När 
det gäller A-laget kommer 
han att medverka på en trä-
ning i veckan plus matcher, 
redogör Einarsson.

Vem är han då, Per-
Anders "Nöne" Gustafs-
son?

Han beskrivs bäst som 
Lidköpings stora bandy-
profet. I flera omgångar har 
"Nöne" lett Villas A-lag. I fjol 
avgick han förvisso som trä-
nare, efter en mindre lyckad 
period. Han fortsatte dock 
som sportchef säsongen ut. 
Klubben lastade inte "Nöne" 
för misslyckandet, utan skälet 
till tränarbytet var att försöka 
skapa en nytändning. På me-
ritlistan finns också tränar-
uppdrag från IFK Väners-
borg, Vetlanda och ett av 
ungdomslandslagen.

Att "Nöne" är en efterfrå-
gad herre förstår vi. Efter fyra 
dagars jakt har vi fortfaran-
de inte lyckats nå honom på 
telefon.

Upptagen
– Han är väldigt upptagen av 
sitt arbete som kräver mycket 
tid. Exakt vilka uppgifter och 
hur mycket tid han kommer 
att kunna lägga hos oss håller 
vi lite öppet än så länge. Vi är 
tacksamma att han till sist har 
tackat ja, berättar Einarsson.

Ale-Surte söker efter ytter-
ligare ett namn till ledartea-
met runt A-laget. Det troli-
ga är nu att man försöker lösa 
det internt i klubben. Klara 
för att assistera "Nöne" är 
Göran Adolfsson, som har 
lett försäsongsträningen, och 
Johan "Pilen" Larsson.

På spelarfronten finns 

också mycket positivt att be-
rätta. Helt nya i truppen är 
anfallaren Kalle Ahlgren 
från Jönköping och mittfälta-
ren Fredrik Korén från IFK 
Vänersborg. Dessutom har 
mittfältaren Joakim Ström-
bäck förlängt sitt kontrakt 
ytterligare ett år. Förra årets 
skyttekung, Johan Grahn, 
har bestämt sig för att spela 
bandy i Ale-Surte de kom-
mande tre åren.

– Vi jobbar med ytterliga-
re ett par namn, men inget är 
klart än, avslöjar Lars-Erik 
Einarsson.
Fotnot: Lokaltidningen får helt enkelt 
återkomma med en intervju när 
"Nöne" blivit anträffbar.

– En av Sveriges mest meriterade tränare
BOHUS. Per-Anders "Nöne" Gustafsson kommer 
att ingå i Ale-Surtes ledarteam den kommande 
säsongen.

Beskedet slog ner som en glädjebomb i tors-
dagskväll.

– Vi ville få någon utifrån som kan hjälpa oss att 
skapa en röd tråd för hur bandy ska spelas. Att 
få klart med "Nöne" vågade vi aldrig drömma om, 
säger Ale-Surtes sportchef, Lars-Erik Einarsson.

Kalle Ahlgren, 24, blev 
Surtes andra nyförvärv för 
året. Närmast kommer an-
fallaren från Jönköping.

Fredrik Korén, 22, från IFK 
Vänersborg är klar för Ale-
Surte. Mittfältaren är fy-
siskt kraftfull och en skicklig 
skridskoåkare.

Fredrik Thelaus återvänder 
till Ale-Surte efter två år i 
Frillesås.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

BANDY

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

KILANDA. Alvhem impo-
nerade på Skogsvallen.

Gästerna vann derbyt 
mot FC Ale med klara 
5-0.

– De var klassen 
bättre än oss, inget tal 
om annat, erkände Ale-
tränaren, Ulf Larsson, 
efter matchen.

Dramatiken uteblev när FC 
Ale och Alvhems IK drabba-
de samman på lördagsefter-
middagen. AIK var numret 
större och tillställningen var 
avgjord redan efter en halv-
lek då det stod 0-4.

– Vi gör en bra match. Vi 
borde dock gjort mer mål på 
alla de chanser som vi ska-
pade, ansåg AIK:s lagledare, 
Jan-Åke Larsson.

FC Ale är fast förankrade 
i botten och derbyt innehöll 
dessvärre inga ljusglimtar.

– Vi väger alldeles för lätt. 
Samtidigt måste jag säga att så 
som Alvhem spelade idag så är 
man ett lag för den absoluta 
toppen, säger Ulf Larsson.

I och med segern avancera-
de Alvhem upp till fjärde plats 
i tabellen.

– Nu har vi TIF hemma 
på fredag. En seger där skulle 
innebära att vi hänger på 
topplagen, avslutar Jan-Åke 
Larsson.

JONAS ANDERSSON

Alvhem 
derbyvann

Per-Anders "Nöne" Gustafsson, Villa-Lidköpings stora ban-
dyprofil är klar för Ale-Surte BK:s ledarteam.


