
OTTERBÄCKEN. Ale-
Surte dominerade 
totalt borta mot Otter-
bäcken.

Ändå var det med 
hjärtat i halsgropen 
som Vildkatterna 
lyckades knyta ihop 
säcken.

Segern var av 
yttersta vikt för att 
hålla liv i drömmen om 
serieseger.

En drömöppning med 2-
0 efter tre minuer borde ha 
givit Ale-Surte tillräckligt med 
självförtroende för att fullstän-
digt pulvrisera motståndet på 
Otterstrand. Hemmalaget 
repade istället mod och hade 
innan halvtid inte bara reduce-
rat utan också kvitterat (3-3).

– Vi  förstod ingenting. Vi 
fick en drömstart med 2-0 
och 3-1. De tog en timeout i 
ren desperation. Vi ägde mat-
chen totalt och när domaren 
blåste för pausvila stod det 3-
3. Plötsligt var det match igen, 
det kändes verkligen inte rätt-
vist, summerar Urban Ahei-
nen den första halvan.

Det osannolika fortsatte 
efter paus. Otterbäcken gör 
omgående 4-3 och Ale-Surte 
är i brygga, men bara siffer-
mässigt.

– Vi hade bra koll och visste 
att de skulle få problem med 
orken, säger Aheinen.

Analysen var korrekt.  Efter 
en kvart drog hemmalaget på 

sig ett par utvisningar. Ale-
Surte kvitterade och gjorde 
srtax därefter också 5-4, vilket 
blev matchavgörande.

– Vi har hur många klara 
målchanser som helst. Det är 
en ren tillfällighet att vi inte 
gör fler mål. 
Effektiviteten 
är för dålig, 
men det är små 
marginaler. Vi 
träffar ribba, 
stolpe och 
målvakt, konstaterar Urban 
Aheinen.

Istället kunde det faktiskt 
ha blivit en räddad poäng för 
Otterbäcken. I slutsekunder-
na rensar Ale-Surte på mål-
linjen.

– Det hade varit fruktans-
värt. Vi är helt överlägsna de 
sista tjugo minuterna. Johan 
Janebrink skojar med den ti-
digare elitseriesbacken, Per 
Bertilsson, så att han såg helt 
yr ut, berömmer Urban Ahei-
nen dagens surtespelare.

Johan Janebrink hade fint 
understöd av David Eriksson 
som gjorde comeback efter 
skada.

– Vi var osäkra på om vi 
vågade chansa med David, 
men med flera stöttespelare 
borta hade vi nästan inget val. 
En småskadad Kalle Ahlgren 
behövde vila, Joakim Ström-
bäck var förkyld och även Jens 
Samuelsson saknades, berät-
tar Urban Aheinen.

– Att killarna går ut och 

löser det här ändå visar vilken 
bredd vi har. Konkurrensen är 
stenhård om platserna, särskilt 
nu när "ersättarna" går in och 
gör så bra ifrån sig.

Ale-Surte kan också glädja 
sig åt att snart ha Tommy 

Bergestig 
tillgänglig för 
spel i surte-
tröjan.

– Han är 
tillbaka i klub-
ben och blir 

självklart en tillgång så fort 
han har kommit ikapp, säger 
Aheinen.

På lördag gästas Ale Arena 
av Nässjö. Det är den tredje i 
raden av måstematcher.

– Vi satte ett mål efter de-
backlet i Jönköping att Stjär-
nan, Otterbäcken och Nässjö 
ska besegras. Det målet tänker 
vi infria på lördag, sen är det 
dags att blicka framåt. Dessa 
matcher har varit avgörande 
för om vi ska vara med och 
kriga på allvar med toppla-
gen. Runt jul- och nyår väntar 
annat motstånd. Förhopp-
ningsvis kommer matchen 
mot Gripen på Annandag jul 
att gälla riktigt mycket. I Ale 
Arena vet vi att få rår på oss, 
säger Aheinen.
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Måndagen den 16 novem-
ber var det dags för Kyrk-
byskolan att kvala till final i 
årets upplaga av DM i häst-
hoppning på Clarebergs rid-
klubb. Hela nio personer på 
Kyrkbyskolan från årskurs 
7-9 hade anmält sitt intresse 
och kom till start. Tävlingen 
var en stilhoppning där elev-
erna på ett så propert och 
välridande sätt som möjligt 
skulle ta sig runt en bana på 
hästar och ponnier som de 
aldrig tidigare ridit på. 

När dagen var slut kunde 
Kyrkbyskolan konstatera 
att de hade tagit två av de 
åtråvärda finalplatserna. 
Till final på ponny gick 
Sara Sandberg och på häst 
Madeleine Backebrant. 
Kyrkbyskolan tog även en 
andraplats och två fjärde-
platser och alla deltagare 
kunde nöjda bege sig hem 
med både rosetter och med-
aljer i bagaget.
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Kyrkbyskolan vidare till final 
i Skol-DM i hästhoppning

Kyrkbyskolans framgångsrika hästtjejer, från vänster 
Amanda Tonander, Elin Jansson, Hanna Landerberg och Ma-
deleine Backebrant.
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– Nu väntar Nässjö hemma i Ale Arena

Viktig bortabeseger 
för Ale-Surte

Fredrik Rexin gjorde två mål i den viktiga bortamatchen mot Otterbäcken. Ale-Surte 
vann med uddamålet och är med i kampen om den allsvenska seriesegern.

Julklappskväll 
på Ale Ridsport

onsdag den 9 december kl 19-21

Dagens 100:e betalande kund vinner en 
seriebiljett till Göteborg Horse Show 

den 25-28 februari.

70% rabatt
på lagerskadade varor!

Köp 3 betala för 2!
Massa varor att välja bland!

Täckespaket 1.495 kr!
• stalltäcke • Svettäcke • Utetäcke

www.aleridsport.nu
Starrkärr 103, 446 95 Älvängen
Öppettider vard 12-18, lörd 10-14
Tel 0303-74 28 30

Final mellan IK Kongahälla och Ahlafors IF i Alehallen
NÖDINGE. Under hös-
tens fredagskvällar har 
det varit seriefotboll i 
Alehallen.

När Ahlafors IF tar 
emot IK Kongahälla i 
den sista omgången är 
det segern i Alehallens 
träningsserie som står 
på spel.

Alehallens träningsserie 2009 
har spelats mellan åtta lag. 
Två av dem från Nödinge. 
I den sista omgången som 
spelas på fredag möts gigan-
terna. Ahlafors IF mot IK 
Kongahälla

– Det är två unga lag som 
säkert båda vill vinna serien. 
AIF har inte tappat poäng, 

men även Kongahälla är 
obesegrade om ändå med ett 
kryss i bagaget, säger seriear-
rangören, Bengt Almqvist.

Matcherna spelas 2x25 mi-
nuter och till den avgörande 
drabbningen hoppas Alm-
qvist på storpublik.

– Det hade varit kul om vi 
kunde passera 100. Många 

matcher har varit sevärda 
och jag är övertygad om att 
Ahlafors och Kongahälla inte 
sparar på krutet. Jag sätter 
nog en slant på att pokalen 
blir kvar på den här sidan 
älven, säger Bengt Almqvist.
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