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ÅRSMÖTE
onsdag 18 februari 

kl 19.00 i Bohusgården

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast onsdag 12/2.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

BOHUS IF HÅLLER

Hålanda IF 
kallar till

ÅRSMÖTE
Söndag 1 mars 

kl 13.00 
i Bygdegården

Protokoll fi nns på 
www.halanda.se

Välkomna.

Friskis&Svettis har

ÅRSMÖTE
den 4 mars kl 19.00 på 

Vikadamm Rehab 
(uppför backen vid Älvängens 

vårdcentral och sväng sedan höger) 

Alla motionärer och funktionärer är 
välkomna till årsmötet. 

Förtäring bjudes. 

Anmälan görs till värdarna på alla 
våra pass och på vår hemsida.

www.friskissvettis.se/ale 

      Välkomna! 
Göte Carlssons Bil ABs e a t . s e

Glödheta SEAT Altea
Vintern smälter! Så varma är våra priser!

Kompletta 

vinterhjul 
ingår

Alltid fri lånebil vid service!

Begränsat antal bilar lager

Orrekulla industriområde Hisings Kärra 031-570 320
Vardagar 9-18, lördagar 11-15, söndagar stängt www.gotecarlsson.se

Byte • Avbetalning • Leasing

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

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

LIDKÖPING. Lidköping vann seriefi-
nalen mot Ale-Surte.

Förlusten var blytung för Vildkat-
terna.

Laget tappade inte bara serieled-
ningen, utan ligger nu bara trea och 
riskerar att missa kvalspelet.
Debacklet till trots är lagkapten, Daniel 
Rydén, helt övertygad om att Ale-Surte 
kommer att ta en av de två kvalplatserna.

– Det tror jag definitivt att vi gör. Laget 
har både viljan och talangen att klara det här, 
men vi måste skärpa oss nu. Skönt att det är 
match redan på tisdag (10/2). Revanschlus-
ten var stor bland spelarna i bussen hem från 
Lidköping.

Precis som i förra veckans toppmatch mot 
GAIS var Ale-Surte inte på tå när domaren 
blåste igång matchen. Lidköping hade 3-0 
efter en dryg kvart och serie-
finalens mardrömsstart var 
ett faktum. Raset fortsatte 
och hemmalaget fick göra 5-
0 innan Fredrik Thelaus re-
ducerade för Surte på hörna 
strax före pausvilan.

– Vi var grymt besvikna i halvlek och be-
stämde oss för att göra ett ärligt försök att 
vända på steken. I andra halvlek kämpade vi 
hårt och vinner faktiskt den med 3-2. Det 
tar vi med oss till nästa match, säger Daniel 
Rydén.

Slitna spelare
Även om spelet blev betydligt bättre efter 
paus, handlade ändå eftersnacket om varför 
Ale-Surte inte hänger med i första halvlek.

– Eftersom vi gör bra ifrån oss i slutet på 
matcherna betyder det att vi är bra tränade. 
Däremot är jag rädd att många i truppen är lite 

slitna. Säsong-
en har varit 
väldigt lång. 
Vi gick på is 
redan i augus-
ti och det har 
ingen varit van 
vid tidigare. 
Det blir vik-
tigt att utvär-
dera det här 
året så att vi 
hittar rätt trä-
ningsmängd 
och matchar 
laget lagom 
hårt på försä-
songen. Det 
är inte säkert 
vi har hamnat 

helt rätt där och det kan man inte begära heller 
eftersom det är första året med egen hall, säger 
Rydén.

Ute på isen anser lagkaptenen att det är 
defensiven som klickar. Försvarsspelet som 
fungerade prickfritt i inledningen på säsong-
en har haft öppna dörrar den senaste tiden.

–  Vi kommer snett och hjälper inte varan-
dra som det är tänkt att vi ska göra. Vi fyller 
inte på och tajmningen är helt fel. Det blir 
luckor i försvaret som motståndarna utnytt-
jar. Tanken är ju att vi ska tvinga ut de som at-
tackerar mot sargerna, men inte ens det mest 
grundläggande har vi lyckats med. Jag hoppas 
att vi ska hitta tillbaka till det spelet vi hade 
i början på året. Nu gäller det att inte släppa 
in en enda boll, att ha full fokus på försvaret 
och sedan ta vara på de chanser vi får framåt, 
analyserar Rydén.

Det hörs tydligt att kaptenen har bestämt 
att laget ska återta en av de två 
översta platserna och därmed 
förlänga säsongen med ett 
kval. På pappret ser det fullt 
möjligt ut. Ale-Surte har det 
bästa spelprogrammet, men 
det lär knappast räcka att spela 

i en halvlek…

Tappad serieledning 
och kvalplats
– Förlusten mot Lidköping riktigt tung

Daniel Rydén fick inte jubla i Lidköping, men vågar ändå lova att Ale-Surte blir att räkna Daniel Rydén fick inte jubla i Lidköping, men vågar ändå lova att Ale-Surte blir att räkna 
med framöver. "Jag tror definitivt att vi går till kval" säger lagkaptenen.med framöver. "Jag tror definitivt att vi går till kval" säger lagkaptenen.

Lidköping
Otterbäcken (b)
Frillesås (h)
Stjärnan (b)

GAIS
 Frillesås (b)
 Stjärnan (h)
 Tjust (b)

Återstående program 
Ale-Surte
Blåsut (h)
Jönköping (b)
Nässjö (h)

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

BANDY
Allsvenskan södra
Lidköping – Ale-Surte 7-4 (5-1)
Mål Ale-Surte: Johan Grahn, Tommy 
Jönsson, Fredrik Thelaus, Kalle Ahl-
gren. Matchens kurrar: Kalle Ahlgren 
3, Johan Grahn 2, Tommy Jönsson 1.

Lidköping 15 27 21
GAIS 15 23 21
Ale-Surte 15 27 19
Frillesås 15 25 19
Stjärnan 15 3 18
Nässjö 15 2 16
Jönköping 15 -2 11
Otterbäcken 15 -25 10
Tjust 15 -34 8
Blåsut 15 -46 7

VILDKATT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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EVERTS

Vi bjuder på 
Meko AssistanceMeko Assistance
om du servar din bil hos ossom du servar din bil hos oss

Allbilsverkstad
specialiserad på...

Bilverkstad AB

Vi släckerVi släcker 2:or!2:or!

Ale Torg, Nödinge 
Tel 0303-964 60


