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Ale HF hakar på i toppstriden
ÄLVÄNGEN. Ale HF tog 
en programenlig seger 
hemma mot jumbon 
Torslanda.

Uppgörelsen i topp-
striden ter sig allt mer 
oviss.

De kommande mat-
cherna mot Rya, Nord-
poolen och Ulricehamn 
kommer att göra bilden 
tydligare.

Torslanda hade som väntat 
ingenting att sätta emot 
ett motiverat Ale i Älväng-
ens kulturhus. Hemmalaget 
sprang ifrån direkt och redan 
i paus var led-
ningen åtta 
mål stor. Det 
blev en trans-
port s t räcka 
och en välbe-
hövlig kick för 
självförtroendet.

– Visst kan man tycka att 
vi borde vinna med mer än 
tolv mål när vi leder med 
åtta i halvlek, men vi valde 
att lufta truppen och ge alla 
mycket speltid. Det gör det 
svårt att hålla uppe kvalitén 
under hela matchen, säger 
spelande tränaren, Fredrik 
Berggren. 

Närmast väntar Rya borta 
på söndag och sedan Ulrice-
hamn hemma och Nordpoo-
len borta. Där kommer serien 
att avgöras.

– Ja, det är en riktig analys. 
Rya har kommit igång och 
bortabesegrade Ulricehamn 

senast. Det blir en rejäl ut-
maning. Nu måste vi bekän-
na färg, menar Fredrik Berg-
gren.

Mot Torslanda var det 
främst hans jämlike, mitt-
nian Niclas Svensson, som 
glänste tillsammans med mål-
vakten David Nielsen som 
fick komma in och göra en 
bra halvlek. Den sistnämn-
de blir en nyckelfigur i av-
görandets stund. Ordinarie 
förstemålvakten, Torbjörn 
Mattsson, missar nämligen 
både drabbningen med Ulri-
cehamn och Nordpoolen på 
grund av resa.

– Därför 
var det vitkigt 
att David fick 
göra en stabil 
insats i målet. 
Han impone-
rade verkli-

gen och kommer att bli oer-
hört viktig för oss när det 
drar ihop sig. Förhoppnings-
vis fick sig självförtroendet en 
knuff uppåt, säger Berggren 
som njuter av tabellen.

– Det är riktigt kul att vi 
är med så här långt. Nu ska 
vi kämpa för att hänga med 
in i det sista. Vi har en bra 
bredd i truppen, vilket kan bli 
avgörande i slutet. Andra lag 
har kanske bättre toppar än 
vi, men vår bredd är det ingen 
som slår.

– Krossade Torslanda i Älvängens kulturhus

Innebandy Division 1 Damer
Lördag 20 februari kl 11.00  Ale gymnasium

Surte IS IBK Surte IS IBK vsvs Kumla Kumla
Matchvärd:

Marcus Hylander och Ale HF gjorde processen kort med jumbon Torslanda. Laget är fortfarande med i den absoluta toppstri-
den, men för att avancera krävs nog idel segrar. Frågan är om Ale mäktar med det redan i år.  Foto: Allan Karlsson
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Bohus Racing har räddat klubbstugan
NÖDINGE. Bohus 
Racing ansökte om att 
få ställa upp sin klubb-
stuga på annan kom-
munal mark.

Beskedet var nega-
tivt.

Nu löste det sig ändå 
– genom bröderna Tilly.

Det är en mycket nöjd ord-
förande i Bohus Racing, 
Magnus Prim, som kontak-
tar lokaltidningen på mån-
dagseftermiddagen.

– Vi har kommit över-
ens med bröderna Göran 
och Arne Tilly om att flytta 
klubbstugan till deras mark 
i Kollanda. De hjälper oss 
med allt praktiskt och vi får 
även möjlighet att utnyttja 
lokalerna för möten om vi 
önskar det, berättar Magnus 
Prim.

Den 20 mars ska Ale Ring 
slutbesiktigas och Bohus 
Racing ska då vara helt av-
vecklade från området.

– Det har varit svårt i 

rådande väderlek, men vi 
tänker hålla vår del av avtalet. 
Punkt slut, avslutar Magnus 
Prim.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ Klubbstugan på Ale Ring flyttas av bröderna Tilly till Kollanda.

Faksimil vecka 4, 2010.

Bohus Racing ute i kylan
– Oklart vad som händer med föreningen
NÖDINGE. Efter mer än 
25 år är det färdigkört 
på Ale Ring.

Framtiden för Bohus 
Racing och deras 150 
ungdomar är osäker.

Dialogen med kom-
munen har strandat 
och klubben känner sig 
utslängd i kylan.
Bohus Racing visste vad som 
gällde inför säsongen. Det 
förlängda nyttjanderättsavta-
let för Ale Ring gällde fram till 
30 november 2009. Innan dess 
skulle klubben presentera ett 
markförslag för en omlokali-
sering av gokartbanan och en 
tidsplan för genomförande.

– Det gjorde vi också. 
Bröderna Tilly har ett suve-
ränt förslag för ett nytt mo-
torsportsområde i Kilanda. 
Det kommer att kunna vara 
förverkligat inom fem till sju 

år, men förslaget ogillades av 
kommunledningen som sa att 
det inte var realistiskt. Därför 
lyckades vi inte få till stånd 
en förlängning på nyttjande-
rättsavtalet för Ale Ring, säger 
Magnus Prim, ordförande i 
Bohus Racing.

Klubben har istället tving-
ats inleda en avveckling av 
verksamheten i Ale. Barack-
er, förråd och annat material 
monteras ner. Det enda som 
snart återstår är klubbstugan 
och caféterian.

– Vi har bett Ale kommun 
sedan i november att ge oss ett 
förslag om var vi kan få placera 
den istället. Bohus Racing har 
ändå närmare 300 medlem-
mar och precis som alla andra 
föreningar behöver vi ha nå-
gonstans att träffas oavsett 
om vi får köra gokart i kom-
munen eller ej. Det gick tre 

månader utan ett samtal. Vi 
har nu tvingat fram ett möte i 
veckan (tisdag) där vi hoppas 
få besked om hur de ser på vår 
framtid, berättar en upprörd 
Magnus Prim.

Det som gör honom mest 
förbannad är ryktet om att 
kommunen har planerat till-
föra Alebacken lokalen.

– De har visst uppmärksam-
mat att klubbstugan är flyttbar, 
men de har inte förstått att det 
är vi som äger den. Vår för-
hoppning är att kunna fortsät-
ta träffa våra ungdomar i Ale, 
men vi behöver hjälp med en 
tomt för lokalen. Kommunen 
verkar ha andra planer för vår 
klubbstuga, muttrar Magnus 
Prim.

Lika med noll
Enligt honom har intres-
set och engagemanget för att 
rädda föreningen varit lika 
med noll från kommunens 
sida. Alla samtal om Bohus 
Racings framtid har kommit 
från föreningen. Intresset är 
inte ömsesidigt.

– Det är konstigt att de 
slänger ut oss i kylan på det här 
sättet. Föreningen har enga-
gerat motorintresserade ung-
domar i Ale i över 25 år. Det 
tänker vi fortsätta göra, säger 
Magnus Prim.

Bohus Racing för en dialog 
d K äl k h

Magnus Prim, ordförande i Bohus Racing, tar bladet från mun. Han är kritisk till hur kommu-
nen har behandlat föreningen sedan det stod klart att gokartbanan Ale Ring skulle avveck-
las. Något intresse för att till exempel hjälpa klubben att hitta en ny plats för klubbstugan 
har inte visats. REA
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