
BOHUS. Ale-Surte BK 
blandar och ger.

Först en övertygande 
hemmaseger mot Fril-
lesås, sedan själva 
överkörda borta mot 
Stjärnan.

Nu väntar en drama-
tisk seriefinal mot Gais.

Ale-Surte BK har toppat All-
svenskan från andra omgång-
en, men när det närmar sig 
a v g ö r a n d e t 
har det blivit 
riktigt jämnt i 
tätstriden.
– Onödigt 
jämnt, tycker 
jag. Förlusten 
mot Blåsut på Annandagen 

känns alltmer bitter, säger 
tränare Göran Adolfsson. 
Förlust blev det också i lör-
dagens bortakamp med Stjär-
nan.

– Den är lättare att smälta. 
Vi får en man utvisad efter en 
kvart och det utnyttjar de ef-
fektivit. På tre minuter gör 
de lika många mål. Efter det 
orkar vi inte resa oss. Stjärnan 
spelade förståndigt och över-
glänste oss, förklarar Göran.

Då var det 
roligare i ons-
dags när Fril-
lesås hälsa-
de på i Ale 
Arena. 5-3-
segern var 

stabil även om det blev svet-
tigt i slutmi-
nuten. Frille-
sås reducera-
de till 4-3 och 
olyckskor-
parna krax-
ade. Johan 
Grahns 
moteld i 
matchminut 
92 blev av-
görande. 5-3 
var totalt sett 

rättvist.
På lördag väntar en äkta 

seriefinal mot rivalerna från 
Göteborg, grönsvarta Gais.

– Vi kan varandra bra och 
det kommer bli stentufft. I 
sina bästa stunder spelar de 
riktigt bra, men det gör vi 
också, säger Adolfsson.

Gais möter Jönköping 
borta i veckan, seger där och 
laget går upp på samma poäng 
som Ale-Surte. Vildkatterna 
är obesegrade i Ale Arena och 
är det något de gillar så är det 
ju makrill – särskilt i en final.
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Ale HF 
kallar till

Tisdag 17/2 kl 19.00
Forsvallen, Skepplanda

Motioner styrelsen 
tillhanda senast 10/2
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1.9 TDI Kombi 105hk-08
ord.pris 213.100:- 

NU 159.500:- 
spara 53.600:- 
ENDAST 4 KVAR

1.9 TDI 105hk-08 
ord.pris 206.700:- 

NU 149.500:- 
spara 57.200:- 
ENDAST 1 KVAR

Stylance-paket ,klimat/ACC,elhissar fram + 
bak,elspegl,ESP,6xairbag,audio-pkt mp3, m.m

ÄLVÄNGEN. Älväng-
ens IK var verkligen i 
firartagen under den 
gångna helgen.

Dels var det full fart 
på inomhuscupen i fot-
boll som klubben i år 
arrangerade för 30:e  
året.

Vidare firar ÄIK sitt 
80-årsjubileum sedan 
starten 1929.

Det var många lag från när 
och fjärran som passade på 
att visa sina framfötter inför 
applåderande åskådare. 
Tyvärr kom aldrig Eagles 
från Halland till spel, vilket 
orsakade en del trassel vid 
de olika matchtider som var 
inbokade.

Nol IK:s 14-årslag var 
den verkliga överraskningen. 
Inte en förlust noterades 
under samtliga fredagskväl-
lens matcher.

Rannebergen tog hem 
medaljerna i 11-årsgruppen 
genom seger med 2-0 över 
Mossen.

Nol höll sig även långt 
framme bland sina 12-åriga 
grabbar där laget efter en 
hård och spännande final föll 
mot Kongahälla med 1-2.

Skepplandas duktiga 13-
årstjejer höll länge spän-
ningen vid liv, men blev utan 
medaljer då Lundby var ofina 

att vinna med uddamålet .
Det roligaste ur hemma-

synpunkt får tillskivas ÄIK:s 
10-årslag som var uppblandat 
med några flickor. Både lag 1 
och 2 svarade för nervkitt-
lande insatser, men tvingades 
till slut kasta in handduken 
då motståndarna från Ranne-
bergen var en klass för sig. 

Både spelare och föräldrar 
lovordade Älvängens  IK till 
en mycket bra fotbollscup 
och längtade redan tillbaka 
till nästa säsong.

Dubbelt ÄIK-jubileum
– Inomhuscupen 30-årsfirade

BOLL-KOLL

Allan Larson
info@alekuriren.se

Ett av de tre 10-årslagen i ÄIK med inslag av tjejer: Pontus 
Dahlberg, Ida Slettvold, Ronja Henriksson, Sebastian Kna-
ving, Alexander Steen, Kristoffer  Hansson, samt lagledare 
Jenny Knaving.

Det går inte att undvika 
smällar i sporten. Här får en 
tjej i Ahlafors hjälp av leda-
ren Christer Svensson efter 
en hård duell.

Tackar 
kommun, företag, föreningar, markägare, 

jakträttsinnehavare, enskilda och medlemmar 
för ett gott samarbete under 2008.

ÅRSMÖTE
Församlingshemmet, Nödinge
Måndagen 2 februari kl. 18.30

OK ALEHOF

Bandydramatik stundar

Platt fall borta mot Stjär-
nan. Förlusten var Ale-
Surtes tredje i år.

Foto: Allan Karlsson

BANDY
Allsvenskan södra
Ale-Surte BK – Frillesås 5-3 (3-1)
Stjärnan – Ale-Surte BK 6-2 (4-1)

Måndag-fredag 9-18, lördag 10-14
Vid E20 Alingsås 0322-670 790

Måndag-fredag 9-18,
Grönnäs 0303- 336 120

Välkommen in och provkör!
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