
ALAFORS. Årets vikti-
gaste nyförvärv säger 
klubbens initierade 
källor.

Daniel Olssons come-
back i den gulsvarta 
tröjan är inget annat än 
en skänk från ovan.

– En spelartyp som 
Danne är guld värd för 
alla lag, säger AIF-trä-
naren Ulf Pettersson.

Ryktet var sant. På tisdags-
träningen dök Daniel Olsson, 
32, upp. Så sent som i fjol var 
han en av AIF:s absolut bästa 

spelare, men med två små 
barn såg han fotbollskarriä-
ren som ett avslutat kapitel.
Så kom doften av gräs...

– Danne tog själv kontakt 
med oss och undrade om vi 
var intresserade av en tung 
anfallare. Med honom i laget 
kan vi få fast bollen och få lite 
längd på anfallen, menar Pet-
tersson.

Daniel Olsson blev lagets 
bäste målskytt i fjol med åtta 
fullträffar.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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BOHUS. Bandysäsongen 
har precis avslutats 
och hemlighetsmake-
riet är i full gång inför 
nästa år.

I Ale-Surte BK har 
ingen förutom Anders 
Pettersson meddelat 
sitt avhopp.

Klart är däremot att 
det blir en betydligt 
tuffare serie nästa år 
med Gripen och Motala.

Smolken har lagt sig i Ale 
Arena, isen är borta och nu 
väntar förberedelsens tid.Ale-
Surte fick ett bra försprång 
mot övriga lag med en lång 
intensiv försäsongsträning. 
Laget ledde länge allsvens-
kan, men när allt skulle av-
göras orka inte spelarna pre-
stera på max.

– Vår utvärdering säger att 
det totalt sett blev för många 
matcher. Vi spelade två trä-
ningsmatcher i veckan från 
september. Det fanns inte tid 
för återhämtning. Den lärdo-
men tar vi med oss nu inför 
andra året med egen ban-

dyhall, säger Lars-Erik Ei-
narsson, A-lagsansvarig.

Eftersom flertalet bandy-
spelare står under kontrakt 
till och med 31 mars är det 
mesta fram till dess hemlig-
hetsmakeri.

– Det enda som är klart är 
att Anders Pettersson slutar. 
Sedan har vi en del tankar 
kring lämpliga nyförvärv, 
men vi får återkomma till 
detta lite längre fram, säger 
Lars-Erik Einarsson.

Staben runt laget är mer 
eller mindre klar till två tred-
jedelar.

– Per-Anders "Nöne" 
Gustavsson fortsätter i sin 
mentorroll. Göran Adolfs-
son har inte lämnat definitivt 
klartecken än, men ingår i alla 
fall än så länge i vår satsning. 
Han har gjort ett kanonjobb. 
Vad vi söker är en kollega till 
honom, berättar Lars-Erik 
Einarsson.

Nästa år bantas tre all-
svenska serier till två, men 
med fler lag. Ale-Surte åter-
finns i den södra med elva 
andra lag.

– Det är en tuffare och 

dyrare serie med fler långa 
resor. Stjärnan från Oskars-
hamn är kvar och till Fin-
spång är det också en bit 
att resa. Rent allmänt känns 
det inspirerande och sports-
ligt sett blir det många roliga 
matcher, säger Lars-Erik Ei-
narsson och syftar självklart 
på elitserieflyktade Gripen 
och Motala.

Vecka 33 ska isen vara uppe 
igen. Då väntas summercamp 
för nästa generation bandyli-
rare och nya rekordtidiga trä-
ningspass för A-laget.

– Vi körde tungt den här 
säsongen, men det kommer 
vi ha nytta av även nästa år. 
Tanken är att vi ska satsa 
mycket på styrketräning 
under våren för att orka hela 
säsongen. Under serien ska vi 
kunna lätta på träningsdosen 
för att ge kroppen chans till 
återhämtning, menar Lars-
Erik Einarsson.

2-4 oktober arrangerar 
Ale-Surte BK med partners 
sin första elitcup i Ale Arena. 
Ryska storlaget Jenisej har 
anmält sig liksom elitseriela-
gen Villa, IFK Kungälv och 

IFK Vänersborg. Dessutom 
medverkar Gipen, Gais, IFK 
Motala, Akilles-Borgå, Sta-
baeck Bandy och Solberg.

Vilken cup det kan bli!

Tuff serie väntar Ale-Surte BK

Anders Pettersson slutar i Ale-Surte BK. Vem eller vilka 
som ersätter är inte klart än, men bakom kulisserna händer 
det just nu mycket i hela Bandysverige.

TACK, ANDERS!

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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FOTBOLL
Träningsmatcher
SG97 – Ahlafors IF 0-1 (0-0)
Mål AIF: Gustav Wigelius.
Kommentar. Ahlafors gör ingen av 
sina bättre matcher, men vinner 
totalt sett rättvist. Första halvlek 
är krampaktig, den andra något 
vassare. Inhopparen Gustav Wigelius 
gav AIF 1-0 tio minuter före slutet 
fint framspelad av Johan Elving. 
David Forsman var tillbaka i mitt-
försvaret.

Lilla Edets IF – Annelund 1-3 (0-2)
Mål LEIF: Marcus Tersing.

Träningsmatcher
Älvängen – Alvhem 5-1
Mål ÄIK: Per Ingvarsson 2, Rickard  
Andersson, Anders Wester, Ali El-
refaei. AIK: Roberto Citraro.
Skoftebyn – Lödöse/Nygård 8-0
DM Västergötland
FC Ale – Halvorstorp 0-13

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Fjärås – Ale HF 25-36 (14-17)
Mål Ale: Fredrik Berggren 8, Peter 
Welin 8, Marcus Hylander 5, Joakim 
Samuelsson 4, Marcus Persson 3, 
Jonas Ahlberg 3, Michael Forsberg 2, 
Anton Thunberg 2, Fredrik Johans-
son 1. Matchens kurrar: Peter Welin 
2, Marcus Hylander 1.

Division 5 damer
Järnvägen – Ale HF 13-24 (5-13)
Mål Ale: Johanna Sjöholm 8, Filippa 
Haaga 5, Ulrika Kjellin 3, Sandra 
Pekkilä 2, Camilla Friberg 2, Sofia 
Johansson, Amanda Franzén, Made-
lene Fjällström, Michaela Janefeldt 1 
vardera. Matchens kurrar: Johanna 
Sjöholm 2, Filippa Haaga 1.
Kommentar: Ale HF:s damer fortsät-
ter jakten på division fyra. Laget 
är en poäng bakom serieledande 
Kärra som måste passeras. Matchen 
mot Järnvägen kännetecknades 
av fult spel och många utvisningar. 
Ale höll huvudet kallt och vann 
rättvist. Två matcher återstår så än 
lever hoppet. Ale har Särö hemma 
på söndag och sedan avslutas 
säsongen med bortamatchen mot 
Varberg 4 april.

Daniel Olsson gör comeback i AIF
Daniel Olsson 
kommer förhopp-
ningsvis jubla 
ännu en säsong i 
Ahlafors IF. I förra 
veckan gjorde an-
fallaren come-
back.

BASKET
Resultat från Ale Basket
P-93 – Högsbo Basket    56-50
F-92 – Kortedala BBK    70-42
F95 – Stenungsunds BK    66-83
Sätila BBK – P-91    74-50
F-92 – SSU Falkenberg    90-37
BK Marbo – F-93    80-42

Nybörjarutbildning 2009
(Grönt Kort)

Vecka 15 kommer den första träffen för 
nybörjare hållas. Vi träffas tisdagen den 

7 april klockan 18.00-20.00.

Anmälan, mer information och pris 
lämnas på kansli telefon 0303-336033.

Vill du lära 
dig spela golf?

Ale GK  •  Alfhems Kungsgård 195, 446 91 Alvhem
Tel: 0303-336033  •  www.alegk.com

- Älska handboll- Älska handboll

MMATCHERATCHER

ÄÄlvängens Kulturhus 29/lvängens Kulturhus 29/33

PP-98-98 kl 15. kl 15.1100 Ale HF -Ale HF - KärraKärra

DamDam div div 55 kl 16. kl 16.0000

AAle HFle HF 

SSärökometernaärökometerna
Matchsponsor


