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Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

BOHUS. Ale-Surte BK 
visade som minst när 
det gällde som mest.

GAIS var klassen 
bättre i nyckelmatchen 
i Ale Arena.

Nu blir avslutningen 
på Allsvenskan södra 
högdramatisk där fyra 
lag gör upp om de två 
kvalplatserna.

Ale-Surte som har varit ohotad 
serieledare hela säsongen är 
på väg att tappa greppet. I 
toppmatchen mot GAIS var 
Vildkatterna otäckt vilsna och 
såg inte ut att trivas med si-
tuationen. Mängder av indi-
viduella misstag och tekniska 
fel gav göteborgarna greppet 
om matchen i slutet av första 
halvlek. Trots matchens vik-
tiga betydelse var hemmala-
get felfokuserat under större 
delen av mat-
chen. Det var 
j a n u a r i r e a 
i försvaret 
och framåt 
brände Ale-
Surte såväl 
frilägen som straffslag.

Inga ursäkter
– Det finns inga ursäkter, vi 
gör en usel insats. Däremot 
känns det konstigt att det blev 
så för på uppvärmningen var 
allt jättebra. Stämningen var 
på topp och vi var helt inställ-
da på att vinna matchen, säger 
en besviken lagkapten i Ale-
Surte, Daniel Rydén.

Det är många som grubb-
lar om var det vägvinnande 

spelet har tagit vägen, Rydén 
är en av dem.

– Det är ingen hemlig-
het att vi inte har varit nöjda 
med de senaste matcher-
nas spel och när vi släppte in 
GAIS genom ett antal miss-
tag satte det sig i huvudet. 
Det är alltid mycket känslor 
på spel i en seriefinal, särskilt 
mot GAIS. Vi började foku-
sera på fel saker.

Det finns fler orsaker till 
de försämrade resultaten.

Bättre pålästa
– Motståndarna är bättre på-
lästa nu. De vet hur vi spelar 
och ställer ofta upp väldigt de-
fensivt. Just nu har vi svårt för 
att ta oss igenom dessa kött-
murar, men förhoppningsvis 
ska vi hitta ett botmedel. Lör-
dagens match borta mot Lid-
köping blir viktig, det är alla 

inställda på, 
säger lagkap-
tenen.

Ale-
Surtes för-
språng har ja-
gande Stjär-

nan, Lidköping och GAIS 
nu hämtat in. De avslutan-
de matcherna kommer att bli 
helt avgörande. Vildkatterna 
har fortfarande ödet i egna 
händer, då laget möter Lid-
köping borta på lördag. Då 
kan LAIK vara i serieledning 
om Jönköping besegras i tis-
dagens hängmatch. 

Varje match får nu ödeska-
raktär och det gäller att gilla 
den typ av nervkittlande 
kamper. Mot GAIS såg det ut 

som om samtliga i Ale-Surte 
var tagna av stundens allvar 
och underpresterade därför 
kraftigt.

– Jag upplevde inte att det 
fanns någon direkt nervosi-
tet, men visst behöver laget 
spela fler matcher av den 
här typen för att utvecklas. 
Därför är det väldigt viktigt 
att vi går till kval, både för 
laget och klubben. För att på 

sikt kunna ta klivet upp i elit-
serien krävs den typ av er-
farenheter som cupmatcher 
ger, menar Daniel Rydén.

I lördagens toppmatch 
hamnade Ale-Surte i ett svårt 
4-1-underläge i halvlek och 
hemmapubliken hoppades 
på en rivstart i andra. Istäl-
let ramlade både 5-1 och 6-
1 in bakom Gert Svensson. 
Joakim Strömbäck reduce-

rade två gånger om i mitten 
på halvleken, men två missa-
de straffslag av Johan Grahn 
och Anders Pettersson för-
störde återhämtningen.

Ingen makrillfångst i Ale Arena
– Gaisarna klämde åt Ale-Surte BK rejält

Ingen fara med Grahnen – handskadan stoppar inte

Skepplanda
Sportskyttar
håller ordinarie

ÅRSMÖTE
söndag 22 feb kl 14.00

i klubblokalen, 
Skepplanda Skyttecenter
Sedvanliga årsmötesärenden 

samt beslut om stadgeändring 
med anledning av central 

omorganisation av 
Sportskytteförbundet.

Välkomna! /Styrelsen

BANDY
Allsvenskan södra, lörd 31 jan
Ale-Surte BK – GAIS 3-6 (1-4)

BANDY
Ale-Surte BK – GAIS 3-6 (1-4)
Mål Ale-Surte: Joakim Strömbäck 
2, Johan Grahn. Matchens kurrar: 
Joakim Strömbäck 3, Mikael Fischer 
2, Fredrik Korén 1.

Ale-Surte 14 30 19
GAIS 14 22 19
Lidköping 13 24 18
Stjärnan 14 5 18
Frillesås 14 23 17
Nässjö 14 0 14
Otterbäcken 14 -24 10
Jönköping 13 -8 8
Tjust 14 -28 8
Blåsut 14 -44 7

Skyttekungen Johan 
Grahn hade ingen rolig 
dag i Ale Arena, då han 
dels brände straffslag 
dels frilägen. I slutet 
fick han dessutom ett 
slag över handen.

BOHUS. En olycka 
kommer sällan ensam.

Skyttekungen, Johan 
Grahn, lämnade Ale 
Arena med en ispåse 
över handen.

– Äsch, det är ingen 
fara. En lätt stukning 
stoppar mig inte, lugnar 
Grahn.

En frustrerad hemmapu-
blik fick sin gunstling lämna 
planen i slutminuterna med 

smärta i handen. Många be-
farade det värsta.

– Det är lugnt. Jag kollide-
rade med någon och klämde 
åt pekfinger och tumme, men 
det ska inte vara någon fara 
för lördagsmatchen, säger 
Johan Grahn som inledde 
målskyttet mot GAIS.

– Det såg bra ut, men själv-
förtroendet fick sig en törn 
när vi släppte in några billi-
ga mål.

Mitt i bedrövelsen försök-

te skyttekungen hitta positiva 
delar att lyfta fram.

– Vi reser oss i andra och 
spelar då som vi borde ha 
gjort hela matchen, aggres-
sivt och med rejäl fart under 
skridskorna.

Han konstaterar också 
att det redan på lördag finns 
chans till snabb revansch.

– Ja, det är ju troligtvis en 
ny seriefinal då. Slår LAIK 
Jönköping i veckan leder 
de serien, men vi har allt i 

egna händer och kan återta 
förstaplatsen om vi vinner, 
menar Grahn.

Surtesupportrarna är nog 
mest glada över att även skyt-
tekungens händer är med när 
serien ska avgöras.

– Det är sådana här matcher 
man tränar för att få spela, 
men nu är det inte skönspel 
som gäller utan poäng.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

En bild säger mer än tusen 
ord. Makrillarna klämde åt 
Vildkatterna rejält i den All-
svenska toppmatchen.
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ÅRSMÖTE

Tisdag 24 februari
Klubbstugan i Älvängen.

Kl 18.00 Ale MHF-U

Kl 18.30 Ale MHF

Kl 19.00 Ale Trial Klubb
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