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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 17 
februari deltog 11 par. Medel var 80 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Nils Lindström/Stig Christenson  102
2. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   97
3. Britt Magnusson/Rickard Johansson      88
Rolf Karlsson/Stig Johansson         88
5. Ingrid Andersson/Ronny Andersson       84
6. Birgitta Robertsson/Rune Ögren    83
7. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           80
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Mycket träning blev det...
Få lag har tränat så mycket som Ale-Surte har gjort i år. Första försäsongen med egen inomhushall medgav isträning från augusti. Nu spekuleras i att det 
kanske till och med har varit frågan om en överdos – för mycket isträning helt enkelt.

– Men de roliga matcherna dröjer ett år för Ale-Surte
BOHUS. Serieledning i 
tolv omgångar är inte 
mycket att glädjas åt 
när man slutar trea.

Besvikelsen hos Ale-
Surte BK var stor när 
säsongen plötsligt tog 
slut.

Nu återstår bara att 
ta nya tag – igen.

Det krävdes seger mot Nässjö 
samtidigt som antingen 
GAIS eller Lidköping för-
lorade i den sista omgången. 
Upplagt för dramatik, men 
den tog Nässjö udden ur då 
Ale-Surtes 2-1-ledning för-
vandlades till 2-3 minuten 
före pausvilan. Hemmalaget 
orkade inte mobilisera kraft 
att vända matchen.

– Vi underpresterade totalt 
sett hela matchen och hitta-
de inte tillbaka till den käns-
lan som vi hade borta mot 
Jönköping. Det blev ett trå-
kigt slut på säsongen, men 
med lite distans kan vi nog 
känna oss nöjda ändå. Vi blir 
trea och leder serien mer än 
halva serien. Vi har stommen 
till något riktigt bra, men be-
höver dryga ut truppen med 
ett par namn, säger tränaren, 
Göran Adolfsson.

Det blev som sagt en tidi-
gare sorti än vad styrelsen be-
räknat.

– Ja, vi hade faktiskt räknat 
med kvalspel i den femårsplan 
som vi har jobbat efter, erkän-
ner Lars-Erik Einarsson, A-
lagsansvarig i Ale-Surte.

– Vi får 
analysera vad 
som har gått 
snett, men 
helt klart är 
att efter jul 
har vi inte 
spelat till-
räckligt bra. 
Det är hu-
vudskälet till 
att vi slutar 
trea.

Ale-
Surte gick 
på is redan 
i augusti. 
Laget har 
både tränat 
och mat-
chats mer än 
något annat  
i serien. 
Kanske 
rent av för 

mycket? 115 träningspass 
sedan i maj, 85 på is...

– Träningsupplägget är 
något vi får diskutera nu. Vi 
kommer att ha en stor utvär-
dering. Det här är vår första 
riktiga säsong där vi har till-
gång till hallen från dag ett. 
Självklart har vi en del att 
lära, säger Lars-Erik Einars-
son och tillägger.

– Vi ska inte gräva ner oss 
för att vi missade kvalet. Det 
hade varit roliga matcher mot 
Kungälv, men vi har absolut 
inget att göra i elitserien än.

Anders opereras
Ale-Surte vill helst bygga 
vidare på den trupp som är, 
fast det kan bli en del föränd-
ringar om trotjänarna tackar 
för sig.

– Anders Pettersson ska 
operera sitt onda knä och sen 
kan vi nog inte räkna med 
honom mer. Gert Svensson 
och Fredrik Thelaus  har vi 
inget kontrakt med nästa år, 
så där vet vi inte var vi står. 
Joakim Strömbäck hoppas 
vi stannar även om jag vet att 
han längtar hem till jakt och 
fiske, berättar Lars-Erik Ei-
narsson.

Lokaltidningen kan lämna 
lugnande besked när det 
gäller målvakten Gert Svens-
son, 39.

– Vill de ha kvar mig så 
fortsätter jag. Vi får väl sätta 
oss och prata om det, hälsar 
Gert som också tyckte sä-
songen fick ett hastigt slut.

– Det kom väldigt plöts-
ligt, trots att vi visste om för-
utsättningarna. Det blev väl-

digt tomt när domaren blåste 
av.

Hur summerar du sä-
songen?

– Den har varit lång. När 
serien började kändes det 
som att vi precis hade spelat 
en. Formtoppen kom väldigt 
tidigt. Totalt har vi spelat 34 
matcher på stor is under året 
och det är väldigt mycket.

När tappar ni greppet 
om serien?

– Blåsut borta och Otter-
bäcken borta är hemska upp-
levelser. Vi dominerar och 
äger boll, men får ingen ut-
delning. Vi måste utveck-
la vårt spel och bli smartare. 
Idag har vi svårt att dyrka upp 
lag som backar hem.

Av andra nyckelspelare är 
det definitivt klart med Johan 
Grahn, Fredrik Korén, 
Kalle Ahlgren och David 
Eriksson.

– Vi har en ganska klar 
bild av vad det är för spelar-
typer som vi behöver och för 
redan samtal med en del. Vi 

kommer att träna på is till 15 
mars och hoppas få se en del 
provspela, säger Einarsson.

"Nöne" kvar
Den viktigaste brick-

an, mentorn Per-Anders 
"Nöne" Gustavsson, gjorde 
klubben klart med direkt efter 
slutsignalen mot Nässjö.

– Ja, vi är överens med 
honom om en fortsättning. 
Exakt hur hans roll kommer 
att se ut är vi inte klara med, 
men det viktigaste är att 
"Nöne" blir kvar i någon 
form. Sedan har Göran 
Adolfsson gjort ett suveränt 
jobb som tränare och vi ser 
självklart gärna att han blir 
kvar. Han har växt enormt, 
berömmer Einarsson.

BANDY

Allsvenskan södra
Ale-Surte - Nässjö 2-4 (2-3)
Mål Ale-Surte: Anders Pettersson, 
Fredrik Thelaus. Matchens kurrar: 
Anders Pettersson 3, Gert Svensson 
2, Mikael Fischer 1.
GAIS 18 34 27
Lidköping 18 33 27
Ale-Surte 18 28 23
Frillesås 18 39 21
Stjärnan 18 3 20
Nässjö 18 2 20
Otterbäcken 18 -24 14
Jönköping 18 -2 13
Tjust 18 -45 8
Blåsut 18 -68 7

BANDYKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ett hastigt och tråkigt slut för Ale-Surtes supportrar.

HANDBOLL

Division 3 Västsvenska västra

Alingsås 16 155 28
Önnerediterna 16 90 26
ÖHK Göteborg 17 59 25
Ale HF 17 20 18
Banér 15 -2 18
Särökometerna 16 21 16
Rya 16 -33 14
Nordpoolen 15 -17 12
Fjärås 16 -64 12
Torslanda 17 -139 5
Bjurslätt 15 -90 2

Division 3 Västsvenska västra
ÖHK Göteborg – Ale HF 23-24 
(12-11)
Mål Ale: Marcus Persson 6, Peter 
Welin 6, Marcus Hylander 3, Joakim 
Samuelsson 3, Fredrik Berggren 3, 
Anton Thunberg 2, Michael Forsberg 
1. Matchens kurrar: Peter Welin 2, 
Marcus Persson 1.

Herrar division 6
Ale HF – Tjörn 31-18 
Matchens kurrar: Daniel Rehn 2, 
Timo Rydén 1.

Division 5 damer 
Ale HF – Kärra 18-10 (8-6)
Mål Ale: Filippa Haaga 7, Sofia 
Johansson 3, Johanna Sjöholm 3, 
Sandra Pekkilä 2, Camilla Friberg 1, 
Kicki Rosén 1, Amanda Franzén 1.
Matchens kurrar: Filippa Haaga 2,
Amanda Franzén 1.
Kommentar: Ales damer svarade för 
en fenomenal insats då serietvåan 
Kärra besegrades. Poängen innebar 
att lagen bytte plats. Ale är nu 
endast två poäng bakom serie-
ledarna. Lagen möts i den sista 
omgången. Bäddat för dramatik på 
hög nivå!

A-pojk
Mölndal - Ale HF 20-26

P-95
Ale HF - Byttorp 22-19

P-97
Alingsås - Ale HF 16-20

FOTBOLL
Träningsmatcher
Warta – Ahlafors IF 0-1
Mål AIF: Johan Elving.

Dalen/KFF – Lilla Edet 1-3
Mål LEIF: Erik Wärmé 2, Jonas Andersson.

Skepplanda – Wargön 0-3
Hjärtum – Lödöse/Nygård 1-0
Mål: Fredrik Spjuth.

RAPPORTERA ERA 
TRÄNINGSRESULTAT TILL 
info@alekuriren.se

NOL IK

ÅRSMÖTE
SÖNDAG 8 MARS KL 16.00

I FOLKETS HUS I NOL
Hjärtligt välkomna!

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se


