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Licenskurs
6/2 kl 9-12 

på Paradisbanan i Älvängen

Ålder: Från det år du fyller 15 år
Kostnad: 300:- inkl fi ka

Anmälan  & info: 
Helen Petersson 0709-700704

GÖTEBORG. För fjärde 
gången spelades det Skol-
DM i tjejhockey i Wal-
lenstamshallen mitt i Gö-
teborg. Tre alelag var an-
mälda: Ahlafors Fria Skola, 
Aroseniusskolan och Bo-
husskolan.

I inledningsmatchen 
möttes Ahlafors Fria Skola 
och Bohusskolan, där Bo-
husskolan stod som seg-
rare med 2-0. Bohussko-
lan gick sedan fram som en 
ångvält i gruppen och vann 
de övriga matcherna på ett 
övertygande sätt. Det blev 
gruppseger och vidare av-
ancemang till semifinal 
med fina 15-0 i målskill-
nad.

I den andra gruppen var 
det jämnare. Aroseniussko-
lan vann slutligen gruppen 
på målskillnad och kunde 
kvittera ut en semifinal-
biljett. Ahlafors Fria Skola 
blev tyvärr utslagna och 
fick inte vara med när det 
skulle avgöras var medal-
jerna skulle hamna.

I semifinalerna var det 
de båda alelagen som var 
bäst och kunde ta sig till en 
spännande final. I finalen 
så var Bohusskolans tjejer 
starkast och kunde vinna 
med komfortabla 5-0.

Värt att notera är att Bo-
hustjejerna lyckades gå 
igenom hela turneringen 
utan att släppa in ett enda 

mål i egen bur och hade 24 
mål gjorda framåt. Vinsten 
firades senare under kväl-
len, först med en rejäl se-
germiddag och senare även 
med en Frölundamatch 
(som även den innebar en 
vinst för oss Frölundasup-
portrar).

Stolt idrottslärare,
Per Öiseth

Bohusskolan segrare i Skol-DMBohusskolan segrare i Skol-DM

Övre raden från vänster: Tea Zoraja, Agnes Antbäck, Re-
becka Stålbrand, Rebecca Martinsson, Rebecka Altamirano. 
Nedre raden Caroline Ekblad, Felicia Eidenby, Jessica Rodin. 
Liggande: Sophia Adolfsson.

Poängtapp på övertid
BOHUS. Ale-Surte har 
vänt hopplösa underlä-
gen till seger i år.

Många poäng har 
säkrats i slutminu-
terna.

I lördags fick man 
smaka på sin egen 
medicin när Otter-
bäcken kvitterade i 
fjärde övertidsminuten.

Hälften av Ale-Surtes segrar 
i år har varit med uddamå-
let och tre matcher har slutat 
oavgjort. Det 
går inte att 
påstå något 
annat än att 
Ale Arenas 
stolta repre-
sentanter i All-
svenskan södra har haft mar-
ginalerna på sin sida.

Mot Otterbäcken borde 
hemmalaget ha avgjort tidi-
gare för att säkra poängen. 
Särskilt med tanke på att Ale-

Surte hade förtvivlat svårt att 
hålla reda på gästernas Tony 
Eklind, tidigare i IFK Vä-
nersborg. Otterbäckens skyt-
tekung blev fyramålsskytt och 
den som satte spiken i kistan 
i den fjärde övertidsminu-
ten. Ale-Surte släppte till en 
hörna som blev ödesdiger.

Det började annars bra 
med ett tidigt ledningsmål 
av Lasse Karlsson, fint fram-
spelad av kompisen Patrik 
Eidenert. Tony Eklind kvit-
terade en stund senare, men 

när Fredrik 
Korén so-
loåkte in 2-
1 och Johan 
Grahn för-
valtade en 
hörna på 

bästa sätt, trodde alla på en 
trygg hemmaseger. Gäster-
na ville annat. På fem mi-
nuter kvitterade Otterbäck-
en och i paus var det således 
helt jämnt.

Lagen följdes åt i andra 
halvlek, men Joakim Ström-
bäcks 6-5-mål såg ut att bli 
vinstgivande. I 94:e matchmi-
nuten fick dock Otterbäcken 
en sista hörna...

Mitt i all bedrövelse ska 
konstateras att seriens utgång 
fortfarande är vidöppen. Allt 
kommer att avgöras när topp-
lagen drabbar samman. Fram 
till dess har Ale-Surte möj-
ligheten att vässa formen. 
På lördag står Nässjö på tur 
borta och sedan väntar en av 
nyckelmatcherna, Gais på 
Heden.

Det är motståndare som 
Ale-Surte har bra koll på, 
men det är förvisso ömesi-
digt. Nu gäller det helt enkelt 
att vara bäst.

– Ale-Surte fick smaka på egen medicin

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Ale-Surtes Joakim Strömbäck gör ett nyttigt jobb på mittfältet match efter match.

BANDY
Allsvenskan södra lördag 30/1
Ale-Surte – Otterbäcken 6-6 (3-3)
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ÄLVÄNGEN. Ahlafors IF blev 
bästa alelag under helgens 
ÄIK Cup. Det var pojkar 11 
år som kammade hem med-
aljerna av ädlaste valör. Även 
Skepplanda visade framföt-
terna, men föll i kvarten mot 
uppstickarlaget Lobo BK från 
Göteborg.

Tyvärr fick arrangörerna 
stryka flickklassen där anta-
let lag var för lite. I övrigt var 
läktarna välfyllda med entu-
siastiska och förtjusta åskåda-
re som applåderade vad som 
visades upp på idrottshallens 
spelplan.

I de två övriga klasserna 
segrade Lerums IS i pojkar 10 
medan Mölnlycke kammade 
hem guldet för 12-åringar.

De killar och tjejer som 
höll i rodret fick ta emot 
många bevis för en alltige-
nom lyckad ÄIK Cup. 

ÄIK Cup – fotbollsklassiker som rullar vidare

PÅ LÄKTAREN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Skepplandas P-12-grabbar visade upp en härlig spelglädje i 
ÄIK Cup som avgjordes den gångna helgen. På bilden är en 
SBTK-spelare nära att ta sig förbi en av sina motståndare.


