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– Vann premiären borta mot Tjust Bandy

Johan Grahn le-
vererade tre 
gånger om mot 
Tjust i premiären. 

Arkivbild:
Allan Karlsson

VÄXJÖ. Ale-Surte får 
i år finna sig i att vara 
något av en seriefavo-
rit.

Laget visade i pre-
miären att man än så 
länge lever upp till för-
väntningarna.

Säsongen inleddes 
med en programenlig 
bortaseger över Tjust 
Bandy.

Ale-Surte fick en flygande 
start i lördags, då nye liberon, 
Fredrik Thelaus, pangade in 
både 1-0 och 2-0 på välrikta-
de frislag. Dessvärre behöll 
inte Vildkatterna initiativet, 

utan hemmalaget fick tämli-
gen ostört både reducera och 
kvittera.

– Vi tappade fokus. Det 
fanns lägen till både tre, fyra 
och fem mål innan de redu-
cerade, säger en av tränarna, 
Göran Adolfsson.

Det såg ut att gå mot oav-
gjort i halvtid, då notoris-
ke målskytten Johan Grahn 
tryckte in psykologiskt vikti-
ga 3-2.

– Det var grymt skönt. 
Vi fick inte riktigt spelet att 
stämma, om det delvis be-
rodde på den mjuka isen ska 
vi låta vara osagt men förut-
sättningarna var sisådär, säger 
Adolfsson.

Andra halvlek hann knappt 
börja innan Tjust ånyo hade 
kvitterat.

– En mardrömsstart! Som 
tur är har vi ett par killar 
som saknar nerver. Joakim 
Strömbäck är en av dem. 
Han höll uppe spelet och vi 
fick ganska snabbt utdelning 
igen, berättar 
Adolfsson.

Mycket 
riktigt. I spel-
minut 52 fick 
David Eriks-
son full fart på 
skridskorna, det leder till ett 
elegant solomål, 4-3.

Matchen står och väger 
efter Ale-Surtes ledningsmål 

och  det är gästerna som väger 
tyngst.

Johan Grahn kontrar 
ensam från egen planhalva 
när en kvart återstår. 5-3 är 
förlösande, liksom 6-3 fem 
minuter senare.

– Det är en arbetssseger 
som ger oss två värdefulla 

poäng. Vi har 
fortfarande 
en hel del att 
jobba med. 
Åkvägarna i 
anfallsspelet 
är inte solkla-

ra. Vi har inte hittat rätt än, 
anser Adolfsson.

På lördag kommer klassis-
ka Otterbäcken på nytt besök 

i Ale Arena.
– Vi har mötts två gånger i 

år och har varsin seger. I Kosa 
Cup var vi riktigt dåliga (för-
lust 4-8) så vi har revansch att 
kräva. Jag är inte orolig. Kil-
larna spelar bländande i sina 
bästa stunder och det ska vi se 
till att göra i hemmapremiä-
ren, lovar Göran Adolfsson.

Mål Ale-Surte: Johan Grahn 3, Fred-
rik Thelaus 2, David Eriksson. Mat-
chens kurrar:
Joakim Strömbäck 3, David Ekholm-
Bryngelsson 2, Johan Grahn 1.

ALE. Efter två för-
luster vände Ale HF 
äntligen på trenden.

Seger borta mot 
Torslanda med 31-29 
(10-16).

Poängen säkrades 
i den första halvle-
ken efter riktigt bra 
spel.

Ale HF har trots två för-
luster inlett säsongen 
förtroendegivande. I år 
verkar laget bli att räkna 
med. Torslanda hamna-
de i ett sexmålsunderläge 
i halvtid och spelade för-
visso upp sig efter paus, 
men det räckte inte.

Anförda av storskytten 
Marcus Persson gick Ale 
inte att stoppa. Flera spe-
lare imponerade, däri-
bland högernian Jerker 
Palmgren som kastade 
in fem bollar. Dessvärre 
var det också det sista han 
gjorde i Ale HF för den 
här gången. Jerker flyttar 
till Norge för arbete.

Imponerade gjorde 
också Torbjörn Matts-
son i  målet. 28-åring-
en var stundtals rena 
väggen. Det kan behövas 
på torsdag då serieledande 
Alingsås gästar Ale gym-
nasium.

Ale HF har parkerat på 
en fjärdeplats och skulle 
självklart må väldigt gott 
i händelse av seger.

Mål Ale: Marcus Persson 7, Anton 
Thunberg 5, Fredrik Berggren 5, 
Jerker Palmgrem 5, Jonas Ahl-
berg 4, Peter Welin 2, Fredrik 
Johansson 2, Michael Forsberg 1. 
Matchens kurrar:  Torbjörn Matts-
son 2, Jerker Palmgren 1.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ale HF vände 
trenden – skön 
seger borta 
mot Torslanda 

Ale-Surte motsvarade förväntningarna

Nya rekord för Kvantumserien
NÖDINGE. OK Alehof 
och Kvantumserien 
slog nya rekord.

Antalet deltagande 
starter passerade i år 
1300.

Evita Brännwall, 7, 
och Christoffer Rydén, 
9, slog nya banrekord 
två gånger om.

Kvantumserien, den moder-
na tidens Terrängserie, har 
avgjorts för 26:e gången runt 
Dammekärrs friluftsområde. 
Numera är det bara en som 
har varit med samtliga år, 
Nicklas Tollesson, 31, från 
Surte. Alekuriren tog emot i 
målfollan i tisdags.

– Varje år sedan 1983, fråga 
mig inte varför! Det blev tre 
starter i år. Den första är jag 
nöjd med. Tiden 40,37 är 
den bästa sedan 1998 då jag 
satte mitt personbästa, 38,59, 
säger Tollesson och blir sedan 
riktigt kaxig.

– Jag tror få är så kom-
plett tränade som jag. Kon-

dition och styrka är på topp 
samt att bollkänslan har för-
bättrats avsevärt. Jag är svår-
slagen i badminton nu...

Något rekord på de 10,2 
km, förutom 26 års konse-
kvent startande, blev det inte 
för Tollesson 2008. Rekord-
slakten stod den yngre gene-
rationen för.

Evita Brännvall, Mat o 
Potatis, som sprang i klassen 
flickor 7 år satte först banre-
kordet 7,29 på 1,5 km, för att 
tre veckor senare springa in 
på 7,24. Samma sak gjorde 
Christoffer Rydén, Ting-
bergs AIS, i klassen pojkar 
8-9, som först noterade re-
kordtiden 5,56 innan han 
satte 5,48.

Kvantumserien är både 
tävling och motion. Sex tis-
dagar i rad trängs människor 
– och bilar – i Dammekärr. 
Trivseln är stor och stäm-
ningen hög. De som tävlar 
kämpar inte bara om positio-
ner utan också mot klockan.

Bröderna Viktor Larsen, 

15, och Jonatan Larsen, 13, 
tog sig runt 3,4 km fem av sex 
gånger.

– Det är kul, men vi är nog 
mest här för att pappa spring-
er, sa Noliterna.

Herrklassen vanns av John 
Persson, OK Alehof, 39,16. 
Damklassen hade sin segra-
rinna i Lena Westman från 
Hälle IF. Flickor 10-11 (2,5 
km) vanns av Elin Johansson 
som springer för Kongahälla 
AIK, men bor i Alafors.

Som vanligt kunde delta-
garna byta in sin nummerlapp 
mot ett kilo bananer på ICA 
Kvantum Ale Torg.

Unga segrare. Erik Johansson, OK Alehof, vann yngsta klassen pojkar 7 år. David Eriksson, 
Mat o Potatis, 8,07, slutade tvåa och Tobias Gustafsson, Tinbergs AIS, löpte in på en tredje-
plats totalt.

Jonathan Larsen och Viktor 
Larsen är brödraparet som 
tog sig runt 3,4 km fem av 
sex tisdagar.
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