
BOHUS. Så in i norden 
bra.

Sveriges P19 blev i 
söndags nordiska mäs-
tare.

I finalen hyllades de i 
Ale Arena efter finalse-
gern mot Finland.

Det hittills största sportsliga 
arrangemanget i Ale Arena, 
Nordiska mästerskapen för 
P19 slutade i blågul guldyra.

– Det här laget har mycket 
talang. Ni i väst borde vara 
särskilt stolta över Mattias 
Johansson, 18, (IFK Kung-
älv) som jag tror mycket väl 
kan spela i A-landslaget om 
ett antal år, sa en belåten för-
bundskapten i Roger Ja-
kobsson.

Det fanns skäl att vara 
extra nöjd efter finalen, där 
det unga svenska landslaget 
spelade ut hela sitt register 
efter paus. Kungälvs Matti-
as Johansson svarade för fi-
nalens delikatess när han tog 
sats från halva plan.

– Jag bestämde mig direkt 
för att gå på avslut. Jag tyckte 
att jag hade passat hela mat-
chen. Nu var det dags att göra 
något själv. Det blev ganska 
snyggt, säger 
han.

Han gled 
i princip 
igenom hela 
den blåvita 
högersidan 
innan han 
snärtade upp 

8-2 i taket.
Finalsegern innebar att 

Mattias tog 
sitt andra 
Nordiska 
mästerskap, 
men han har 
finare titlar.

– Än så 
länge rankar 
jag VM-

guldet med P-15 högre.
För flertalet av spelarna 

väntar nu vardag med spel i 
elitserien.

Hur hade det här laget 
klarat sig i elitserien?

– Hade de fått spela ihop 
sig och träna tillsammans en 
försäsong så hade de kunnat 
utmana. I dagsläget är väl P19-
landslaget av hög allsvensk 
klass, säger Roger Jakobsson.
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Under fem onsdagar är Ale Arena öppen för 
dig som är sugen på att åka skridskor!

ALE ARENA

Onsdag 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 25/2
Alvhems vändplats ...........15.45
Skepplanda, Albotorget .....15:55
Älvängen Centrum ............16:05
Alafors, kiosken ................16:16
Nol, Pressbyrån ................16:21
Nödinge Centrum ..............16:28
Surte, Videgårdsvägen ......16.41
Surte Centrum ..................16:43
Bohus Centrum .................16:49
Ale Arena .........................16:55

FRÅN ALE ARENA

Ale-Surte BK

TIDTABELL SKRIDSKOBUSS:TIDTABELL SKRIDSKOBUSS:

GRATIS SKRIDSKOBUSS!

Ale Fritidi samarbete medi samarbete med

Ale Arena .........................19:15
Bohus Centrum .................19:20
Surte Centrum ..................19:25
Surte, Videgårdsvägen ......19.27
Nödinge Centrum ..............19:40
Nol, Pressbyrån ................19:46
Ledetskolan .....................19:49
Alafors, kiosken ................19:52
Älvängen Centrum ............20:00
Skepplanda, Albotorget .....20:10
Alvhems vändplats ...........20.20

Klipp ut 
& spara!

Ett ungt guldbygge

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Jonas Engström, normalt i Broberg gjorde fyra mål, Vetlandas Tim Persson två mål och IFK 
Kungälvs Mattias Johansson satte finalens delikatess. Tillsammans jublade de över pokalen 
efter matchen. Nästa år väntar VM och då är Ryssland med...

Robin Olsson hänger in 3-1 i krysset. Finland orkade inte stå 
emot i finalen.

– Sveriges P19 bäst i Norden

BANDY
Nordska mästerskapen
Sverige – Norge 10-3
Norge - Finland 1-5
Sverige Finland 11-4

Förbundskapten, Roger Ja-
kobsson jublade med spe-
larna.


