
NÖDINGE. Hemmapre-
miären slutade som 
seriepremiären med ett 
kryss.

Jonna Leek kvitte-
rade med fyra minuter 
kvar att spela.

– Skönt att vi fick 
med oss en poäng, 
men det var vår klart 
sämsta insats hittills, 
säger tränaren, Stefan 
Forsberg.

Innebandysäsongen har 
trummat igång. Surte som i 
år återfinns i den västra serien 
har idel nya bekantskaper. I 
lördags var det Karlstadla-
get, Skattkärrs IK, som gäs-
tade Ale gymnasium.

– Inget av lagen gjorde 
någon höjdarmatch. Det var 
framför allt dåligt passnings-
spel och det blev därför en 
ganska tråkig match, menar 
Stefan Forsberg som letade 
orsaker.

– Vi är inte riktigt igång än, 
men det kommer.

Surte tog ledningen med 1-
0 genom hemvändaren, Sofie 
Lindberg. Gästerna kvittera-
de och tog sedan ledningen 
innan årets stora nyförvärv, 

Maria Lundblad, presente-
rade sig för hemmapubliken. 
Med ett backskott i power-
play kvitterade hon för hem-
malaget.

– Första perioden är väl 
okej, men i andra är vi helt 
borta. Vi tappar allt. I tredje 
perioden rycker vi upp oss 
och lite ologiskt kontrar de 
in 2-3, berättar Forsberg.

Kvitteringen dröjde till 
fyra minu-
ter före slut-
signalen då 
Jonna Leek 
pangade in 
3-3.

– Jonna 
var vår bästa 
spelare så det kändes bra att 
hon fick sätta dit bollen. Hon 
ger alltid hundra procent, 
menar Forsberg.

I förlängningen satsar båda 
lagen offensivt för att få med 
sig bonuspoängen och det 
blev Skattkärrs IK som lyck-
ades.

– Inte mycket att säga om. 
Det kunde lika gärna ha varit 
vi.

Närmast väntar två bort-
amatcher. Först Nykvarn 
sedan nuvarnade topplaget 

Örebro. Efter det lär vi veta 
hur Surte IS IBK står sig i 
konkurrensen.

Helt klart är att Maria 
Lundblad blir en stor till-
gång.

Ung men erfaren
– Trots att hon bara är 20 år 
har hon redan fyra års erfaren-
het av spel i elitserien. Hon är 
inte blyg för att dela med sig 

av dem heller 
och kommer 
ofta med 
kloka inlägg 
i omkläd-
ningsrum-
met, berättar 
Stefan Fors-

berg som också ser fram mot 
Carolina Björkners debut.

– Hon kom igång lite 
senare än övriga i laget, men 
är säkert med i kommande 
matcher. Carro har spetskva-
litéer som höjer laget ytter-
ligare ett par snäpp, menar 
han.
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Ökad livslängd
för endast 349 kr
En felaktig hjulinställning orsakar både onödigt 
däckslitage och ökad bensinförbrukning. 
Just nu gör vi rätt hjulinställning på din bil för 
endast 349 kr. Erbjudandet gäller privatpersoner 
t o m 2009-09-30. Ring för tidsbokning.

Däckia Göteborg www.dackia.se

Göteborgsvarvet har blivit 
en av stadens mest folk-
kära evenemang. De 21 km 
sprangs i år av  inte mindre 
än drygt 40 000 löpare. Det 
gjorde varvet till världens 
just nu största halvmara-
ton. För ett antal år sedan 
infördes träningskvällar ute 
bland tio utvalda idrotts-
klubbar i Västsverige. I år 
har OK Alehof blivit en av 
dem som ska inspirera löp-
träningen under fem till-
fällen i oktober och senare 

även fem gånger under 
våren.

– Det känns jättekul och 
vi hoppas på god uppslut-
ning. Det är helt kostnads-
fritt och ingen föranmälan 
krävs. Efter passet bjuder 
vi på sportdryck och banan, 
säger Bengt Boge.

Löparkvällarna genom-
förs i samarbete med Göte-
borgs Energi DinEl, Adidas 
och tidningen GT.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Löparkvällar hos OK Alehof
– Nedräkningen till Göteborgs-
varvet 2010 har börjat
NÖDINGE. OK Alehof blev som en av tio klubbar 
utsedd av Göteborgsvarvet att bedriva målinrik-
tade löparkvällar inför den stora utmaningen 22 
maj 2010.

Första träningspasset som vänder sig till den 
löpvilliga allmänheten äger rum 1 oktober.

– Vi ses uppe vid Dammekärr, hälsar OK Ale-
hofs Bengt Boge.

Kick-offen för tränarna 
hos Alesimmarna startade 
med en rivstart. 

Den före detta landslags-
målvakten i fotboll, Thomas 
Ravelli, var först ut med att 
berätta om sina upplevelser, 
bland annat inför VM 1994. 
Hur tänker man när man 
på förhand är uträknad, och 
mer eller mindre förföljd 

av media? Thomas fort-
satte sedan med att på ett 
mycket roligt och intressant 
sätt berätta om tankar och 
inställning inför svåra pröv-
ningar. 

När Thomas var klar 
och autograferna skrivna, 
fortsatte konferensen med 
genomgång om satsningarna 
inför hösten. 

Cerry Holmgren avslu-
tande med en fantastisk före-
läsning om att ha glädje i allt 
man gör. Alla gick sedan lad-
dade och fulla av nya idéer 
till en avslutande middag. Vi 
från styrelsen vill tacka alla 
som kom och gjorde dagen 
till en succé.

���

Thomas Ravelli hos Alesimmarna

Thomas Ravelli på besök hos 
Alesimmarnas tränare.

STORT 
TACK

till sponsorer,
 funktionärer, spelare, ledare

 och publik som gjorde
 Sportservice Reebok Jofa Cup 

till ett oförglömligt minne.
Ale-Surte BK

Oavgjort i Surtes hemmapremiär
– Och Karlstadtjejerna tog bonuspoängen efter förlängning

Maria Lundblad, nyförvärvet från elitserien och Örnsköldsvik, presenterade sig omgående för 
hemmapubliken. I powerplay sköt hon viktiga 2-2 i slutet av första perioden.
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INNEBANDY
Div 1 västra damer, lörd 26/9
Surte IS – Skattkärr 3-4 eft förl.
(2-2,0-0,1-1,0-1)

Nu startar handbollsskolan 

BBolloll&&LekLek
Lördag 3 oktLördag 3 oktoberober

För alla barn födda -00, -01 och -02

Skepplanda idrottshall kl 11.00 - 12.30

Älvängens Kulturhus kl 13.30 - 15.00

Har ni frågor är ni välkomna att ringa Dennis på 0702-20 50 17

PREMIÄR – HERR DIV 3
Söndag 4 oktober kl 12.30 i Älvängens Kulturhus
Söndag 4 oktober kl 12.30 i Älvängens Kulturhus

AALE HF – BK OLLILE HF – BK OLLI
 www.klubben.se/alehf

- Älska handboll- Älska handboll


