
BOHUS. Målen har 
kommit som brev på 
posten. 

Inte så konstigt då 
Ale-Surtes målkung, 
Johan Grahn, är brev-
bärare.

– Det är en perfekt 
kombination, eftersom 
du slutar ganska tidigt 
hinner du vila lite innan 
träningen, säger Grah-
nen.

Han gjorde succé redan i fjol 
som målspruta och under för-
säsongen har Johan Grahn 
om möjligt varit ännu vas-
sare.

– Det känns väldigt bra. Vi 
har tränat närmare 40 pass på 
stor is och det känns som att 
vi ligger långt framme, säger 
Ale-Surtes anfallare som ser 

ut att bli ensam på topp i år.
– Vi har satsat på ett nytt 

spelsystem med tre mittfälta-
re, en defensiv balansspelare 
och en anfallare förutom den 
traditionella försvarsuppställ-
ning med en libero.

Det finns mycket som 
talar för Ale-Surte den kom-
mande säsongen. Dels ligger 
lagen före sina konkurrenter 
när det gäller isträning dels 
kommer träningen att även 
fortsättningsvis fortlöpa utan 
bekymmer.

– De lag som inte har till-
gång till en inomhusarena 
lever i ovissheten varje dag 
huruvida det blir träning eller 
ej. Vi vet att det alltid blir trä-
ning på stor is och det talar 
för oss i längden, säger Johan 
Grahn.

Han drar en jämförelse 

med Edsbyn.
– Det tog några år innan 

de fick effekten. Nu har de 
vunnit SM fem år i rad.

Per-Anders "Nöne" 
Gustavssons entré i Ale 
Arena har redan tillfört myckt 
tycker Grahn.

– Han ser bandy ur ett 
annat perspektiv, hittar de-
taljer som ingen annan har 
tänkt på. Det är väldigt sti-
mulerande att ha honom med 
i teamet.

Trots en imponerande 
målskörd under försäsongen 
känner han ingen press att le-
verera när serien startar.

– Nej, det viktigaste är att 
laget vinner. Vem som gör 
målen har egentligen ingen 
betydelse, men visst är det 
kul, säger han.

Serien ser öppen ut och 
Johan Grahn har svårt för att 
plocka ut en seriefavorit.

– Jag har dålig koll på 
smålandslagen, men här 
hemma är det väl vi och Gais 
som kommer att vara med i 
toppen.

Det låter bra!
Fotnot. Ale-Surte förlorade mot elitse-
rielaget IFK Vänersborg med 3-1 efter 
en bra match. Dessvärre fick de även 
stryk av Tranås med 4-3.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Toyota Avensis – nu med
mer extrautrustning.

Avensis. Från 209.900 kr*.

PROVKÖR IDAG
RING OSS:  0303-24 57 70

Toyota Avensis blev den säkraste bilen i Folksams undersökning ”Hur säker är
bilen?” 2007. Läs gärna mer om undersökningen på www.toyota.se. Avensis
är en modern familjebil som har plats för fem personer med bagage och är
just nu mer laddad än någonsin. På köpet får du förstärkt Businesspaket med:

Lättmetallfälgar
Bluetooth handsfree
Extratonade rutor bak (kombi)
Färddator

•
•
•
•

Automatisk tvåzons klimatanläggning
Dimljus fram och bak
Farthållare
Och mycket mer

•
•
•
•

* ERBJUDANDET GÄLLER SÅ LÅNGT LAGRET RÄCKER.
  ERBJUDANDET KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA RABATTER ELLER AVTAL.

BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRA UTRUSTAD.
BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING: 5,8–9,6 L/100 KM.
UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING: 152–228 G/KM. MILJÖKLASS 2005.

Det är Marcus Lager som är 
initiativtagare och ensam ar-
rangör till Janne Heros Pokal. 
Den gemensamma nämna-
ren för alla deltagare är Nol 
IK, några är före detta spe-

lare medan andra alltjämt är 
aktiva. Åldersspannet varierar 
från spelare födda sent 60-tal 
till tidigt 80-tal.

– Vi hade oerhört roligt 
i fjol. Det är roligt att dra 

ihop gänget, snacka gamla 
minnen och lira boll under 
ett par timmar, säger cupge-
neral Marcus Lager.

Även om huvudsyftet är 
att det ska vara en nostal-
gisk återträff NIK-are emel-
lan, så gör vinnarskallarna sig 
påminda när domaren blåser 
till spel. Så var det i fjol och 
något annat är inte att räkna 
med den här gången heller. 
Förra året stod Young Bratz 
som segrare och en stolt lag-
kapten i Anders Isaksson fick 
lyfta trofén mot skyn. Ska vi 
hålla fjolårssegrarna som fa-
voriter i år igen?

JONAS ANDERSSON

Ska Young Bratz försvara titeln?

Cupgeneral Marcus Lager.

NÖDINGE. På lördag bjuds det på fotbollsnostalgi 
av bästa sort.

Premiärupplagan i fjol blev en succé varav för-
väntningarna inför helgens arrangemang i Alehal-
len är stort.

Sex lag, bestående av spelare med förflutet i 
Nol IK, gör upp om det åtråvärda vandringspriset 
i turneringen ”Janne Heros Pokal”.

Målkung redan innan säsongen har startat. För Johan Grahn 
kommer målen som brev på posten, men så är han också 
brevbärare till yrket.

Brevbärare och målkungSupercup i 
Ale Arena 
nästa år
BOHUS. Ale-Surte BK 
förbereder sig för fullt 
– för nästa år.

Då planeras en riktig 
supercup i bandy.

Lag som ryska 
Jenisej är redan klara 
till försäsongsturne-
ringen.

Smaka på följande bandy-
klubbar; Gais, Gripen, IFK 
Kungälv, IFK Motala, Villa 
Lidköping, IFK Väners-
borg, Sirius, Jenisej och 
kanske Broberg, Vetlanda 
eller Hammarby.

– Intresset är jättestort. 
Det är en balansgång mellan 
att erbjuda föreningarna i 
närområdet en attraktiv trä-
ningsturnering och att få hit 
publikdragare, säger Josef 
Kozak som är projektan-
svarig i Ale-Surte BK.

Om allt flyter på som det 
ska kan cupen redan nästa år 
vara Sveriges andra största, 
efter World cup i Ljusdal.

– När Vänersborg och 
Lidköping har sina arenor 
klara kan vi arrangera något 
stort ihop. Det skulle sätta 
bandyn på kartan här i 
väst, menar Kozak som ser 
fram mot att utveckla en ny 
bandytradition.

Sportservice i Kungälv, 
Reebok och Jofa är klara hu-
vudsponsorer.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Johan Grahn tror på Ale-Surte i vinter

JOHAN GRAHN
Ålder: 22
Bor: Lägenhet i Surte.
Yrke: Brevbärare.
Utbildning: Samhällsvetenskap-
lig gymnasieutbildning med 
inriktning ekonomi.
Bandydröm: SM-final på Suden-
ternas i Uppsala.
Om jag inte spelat bandy: "Då 
hade jag spelat fotboll."
Om att vara målkung: "Det är 
inte så viktigt, bara nån gör mål 
så att vi vinner matcherna."


