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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 10 feb 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           101
2. Karl-Axel Karlsson/Rolf Frössling   99
3. Elsa Persson/Rickard Johansson   97
4. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson  95
5. Sune Johansson/Torsten Johansson  82
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HANDBOLL
Handboll Damer Div 4 Västra
Nödinge SK - Göteborgs Kv IK 23-12
Målskyttar: Elina Mathiasson 8, Jes-
sica Petersson 4, Caroline Karlsson 
2, Jennifer Justesen 2, Johanna 
Bengtsson 2, Michaela Sjöstrand 2, 
Carolina Rosenqvist 1, Marie Karls-
son 1, Sara Andreasson 1. 
Matchens kurrar: Jessica Petersson 
2, Elina Mathiasson 1. 

Handboll Damer Div 4 Västra
Strömdstads HK - Nödinge SK 3-25
Målskyttar: Caroline Karlsson 8, Sara 
Andreasson 5, Elina Mathiasson 4, 
Jessica Petersson 3, Carolina Rosen-
qvist 2, Jennifer Justesen 1, Micha-
ela Sjöstrand 1, Ranja Rmaily 1.
Matchens kurrar: Caroline Karlsson 
2, Sara Andreasson 1. 

Handboll Damer Div 4 Västra
Nödinge SK - ÖHK Göteborg 19-18
Målskyttar: Jessica Petersson 4, 
Sara Andreasson 4, Jessica Edler 3, 
Caroline Karlsson 2, Elina Mathias-
son 2, Johanna Bengtsson 2, Jen-
nifer Justesen 1, Michaela Sjöstrand 
1.Matchens kurrar: Caroline Karlsson 
2, Sara Andreasson 1. 
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Ale-Surte håller lågan uppe
– Men det ser ändå tämligen mörkt ut
BOHUS. Två raka segrar 
under stor dramatik.

Ale-Surte BK håller 
spänning i Allsvenskan.

Dessvärre kan 
säsongen ändå vara 
slut på lördag.

Ale-Surte som ledde All-
svenskan i femton omgång-
ar ser ut att missa de övers-
ta tabellplatserna och därmed 
kvalspelet. Trots veckans två 
segrar är laget kvar på en 
tredjeplats. Gais och Lidkö-
ping måste 
förlora i sista 
o m g å n g -
en samtidigt 
som Ale-
Surte bese-
grar Nässjö i 
det som kan 
bli säsongens 
sista match i Ale Arena. 

– Vi kan bara göra vårt 
och sen får vi hoppas på lite 
tur. Efter matchen mot Lid-
köping satte vi upp som mål 
att åtminstone avsluta snyggt 
och vinna resterande tre mat-
cher, om inte det räcker så har 
vi ändå gjort ett ärligt försök, 
säger tränare Göran Adolfs-
son.

En bronsplats i Allsvens-
kan är självklart en missräk-
ning för klubben. Även om 
målet inte har varit att avan-
cera i seriesystemet redan i år 
hade ett kvalspel givit alla en 

nyttig erfarenhet.
– Målet i år var att bli ett 

topplag och det har vi nått. 
Att gå till kval var inte på ta-
peten när säsongen började, 
men eftersom det gick väl-
digt bra fram till jul försök-
te vi självfallet att klara det, 
menar Adolfsson.

Hur som helst har Ale-
Surte blivit en pålitilig leve-
rantör av spänning och dra-
matik. I tisdagens match i Ale 
Arena gav de tabelljumbon, 
Blåsut, ledningen med 4-1 

– och hem-
mapubliken 
sattes i chock 
– innan de 
trampade 
igång. Anför-
da av Fred-
rik Thelaus 
vände Vild-

katterna matchen till seger 
6-4 på 23 minuter.

– Jag var aldrig orolig, men 
fyra mål fick räcka. Hade vi 
släppt in ett femte hade det 
varit jobbigt. Nu kände jag att 
bara vi började åka skridskor 
skulle de få svårt att hänga 
med. Jag tyckte de såg trötta 
ut redan i första halvlek, sa 
Thelaus tämligen oberörd.
Fredrik Thelaus verkar stor-
trivas i sin roll på  mittfältet. 
Tre mål och två målgivande 
passningar mot Blåsut följdes 
upp med matchens första pro-
jektil mot Jönköping borta. 

Sedan tog en annan van mål-
fabrikör vid. Johan Grahn 
gjorde Ale-Surtes resteran-
de fyra mål mot smålänning-
arna varav det sista på straff i 
88:e spelminuten. Det förlö-
sande målet betydde 5-4 och 
två nödvändiga poäng.

– Vi har börjat hitta till-
baka till höstens spel, där vi 
kommer brett och släpper 
ut bollen på kanterna, säger 
Göran Adolfsson.

Lördagens drama var mäs-
terligt regisserat. Lagen följ-
des åt till pausvilan. Johan 
Grahn lugnade nerverna till-
fälligt genom att göra 3-2 
drygt tio minuter in på andra 
halvlek. Hemmalaget kvitte-
rade strax därefter på hörna. 
När tio minuter återstod var 
det rullgardin ner. Jönköping 
dunkade in 4-3 och läget såg 
hopplöst ut. Ale-Surte fick 
en hörna och ruset gick bort 
sig fullständigt. Johan Grahn 
skickade in kvitteringen och 
gav medresta supportrar nytt 

hopp. Vad som sedan hände 
vet ni redan. Johan Grahn 
slog till en fjärde gång och 
Ale-Surte jublade återigen 
sist. 

Satt långt inne
– Det satt långt inne, men att 
vi vinner är absolut inte orätt-
vist även om det kunde ha gått 
hur som helst, säger match-
hjälten Johan Grahn och ut-
vecklar sitt resonemang:

– Vi skapade lite mer 
klara målchanser och spela-
de ganska tajt bakåt. Jönkö-
ping borta är en svår match, 
det visste vi innan, därför ska 
vi vara väldigt nöjda med re-
sultatet. Det är bra gjort att 
vinna där.

Nu kan säsongen ändå ta 
slut på lördag. Hur ser du 
på det?

– Det vet vi inget om. 
Onödigt att spekulera innan 
lördag. Vi måste slå Nässjö 
för att vara med i kampen 
om kvalplatserna. Samma 

sak gäller för Lidköping och 
Gais. Det kan bli mycket 
nerver inblandat när du ska 
vinna på beställning.

Är det ett misslyckande 
om ni missar kvalet?

– Om vi gör det får vi dis-
kutera och utvärdera resul-
tatet när säsongen är slut. 
Det här är ett läroår. Klub-
bens första säsong med egen 
hall. Formen har varit svår att 
hålla och vi har väl känt en 
liten svacka på senare tid. Det 
finns mycket att prata om när 
säsongen är slut, fast när det 
blir vet vi inte än, säger Johan 
Grahn diplomatiskt.

Mot Jönköping gjorde 
Dennis Asplund, 17, all-
svensk debut i Ale-Surte. Det 
finns uppenbart en framtid.

Fotnot. I den sista omgången spelar 
Ale-Surte mot Nässjö, Tjust mot Gais, 
Stjärnan mot Lidköping. 

BANDY
Allsvenskan södra
Ale-Surte - Blåsut 6-4 (1-1)
Mål Ale-Surte: Fredrik Thelaus 
3, Johan Grahn 2, Kalle Ahlgren. 
Matchens kurrar: Fredrik Thelaus 3, 
Kalle Ahlgren 2, David Eriksson 1.

Jönköping – Ale-Surte 4-5 (2-2)
Mål Ale-Surte: Johan Grahn 4, Fred-
rik Thelaus 1. Matchens kurrar: Gert 
Svensson 3, Anders Pettersson 2, 
Mikael Fischer 1.

Lidköping 17 30 25
GAIS 17 29 25
Ale-Surte 17 30 23
Stjärnan 17 6 20
Frillesås 17 20 19
Nässjö 17 0 18
Jönköping 17 0 13
Otterbäcken 17 -26 12
Tjust 17 -40 8
Blåsut 17 -49 7

VILDKATT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Fredrik Thelaus blev stor matchvinnare för Ale-Surte med 
sina tre mål och flera målgivande passningar. 
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BANDY
Allsvenskan södra, tisdag 10 feb
Ale-Surte BK – Blåsut 6-4 (1-1)
Lördag 14 feb
Jönköping – Ale-Surte 4-5 (2-2)

Johan Grahn gjorde fyra mål Johan Grahn gjorde fyra mål 
borta mot Jönköping. Det av-borta mot Jönköping. Det av-
görande målet skickade han görande målet skickade han 
in i nätmaskorna när blott in i nätmaskorna när blott 
två minuter återstod.två minuter återstod.
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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


