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SKEPPLANDA. Först 
bjöds det på en läcker 
pytt i panna på Vad-
backa Gästgiveri.

Sedan bjöd Skepp-
landas herrar på mål-
kalas.

Det var väl egentli-
gen bara Västerlanda 
som inte bjöd upp till 
dans på Forsvallen.

Hemmapremiären kanta-
des av ett litet extra special-
arrangemang, där middags-
gästerna på gästgiveriet fick 
en komplett matchgenom-
gång av Skepplandas hu-
vudtränare Jonas Anders-
son innan avspark.

– Vi måste 
ha tålamod 
idag. Match-
en kommer 
inte att av-
göras i första 
halvlek, löd 
förhandsspekulationerna.

Nja, i själva verket av-
gjordes nog matchen redan 
efter 20 minuter då Väster-
landas Johan Lilja fick ett 
mindre hjärnsläpp och tog 
upp bollen för att medve-
tet skjuta den mot SBTK:s 
Daniel Larsson. Domaren 
tvekade inte en sekund utan 
tog upp det röda kortet. I 
anfallet efter tar Oscar Frii 
vara på en retur efter hörna 
och gör 1-0.  Strax däref-
ter får Daniel Larsson en 
boll på djupet och avslutet 
är iskallt, 2-0. Västerlan-
da ser redan i paus uppgivet 
ut. Skepplanda hade tydliga 
linjer i spelet och pånyttföd-
de Svante Larsson kunde 
styra mycket med sin käns-
liga högerfot. Planens su-
verän var annars Christian 
Rönkkö som noterades för 

två mål i andra halvlek, något 
som även Johan Andersson 
lyckades med. Västerlan-
da orkade inte springa med 
när ett segerrusigt Skepplan-
da tog fart efter varje boll. 
Det blev till sist en mål-
fest och publiken njöt i fulla 
drag. Därför var omdömet 
från tränarduon Jonas An-
dersson/Jimmy Johansson 
något överraskande.

Inga stora växlar
– Vår klart sämsta match 
hittills i årets seriespel, 
men självfallet väldigt roligt 
att vi vinner och att killar-
na får gör många mål. Nu 
leder vi serien över natten 

åtminstone, 
men sedan 
får vi landa 
igen och inte 
dra för stora 
växlar av det 
här.

I hemmalaget var också 
Mattias Johansson och 
Svante Larsson stora gläd-
jeämnen. Daniel Larsson 
spelade bara i första halv-
lek, men visade då prov på 
sin målfarlighet. Skepplan-
da har definitivt något på 
gång i år. Mot Västerlanda 
vädrades många spelare på 
olika positioner, men tappa-
de aldrig kontrollen på hän-
delserna.

– Vi har en bred trupp 
med bra konkurrens på alla 
positioner. Alla tränar och 
visar en härlig inställning. 
Det finns förutsättningar 
att göra något bra av detta, 
avslutade Jonas Andersson 
innan premiärbanketten på 
Vadbacka Gästgiveri.

BOHUS. Peter Rönn-
qvist, 48, tar över trä-
naransvaret i Ale-Surte 
BK.

Klubben fick till sist 
sitt förstanamn att 
tacka ja.

Det ska vi tacka 
Lasse Karlsson för. Han 
har varit en bra ingång 
för oss, säger Ale-
Surtes nye klubbchef, 
Cerry Holmgren.

Det är en tämligen merite-
rad tränare som ska drilla Ale 
Arenas stolta hemmalag den 
kommande säsongen. Peter 
Rönnqvist har bland annat 
varit tränare i Hammar-
by tillsammans med Stefan 
”Lillis” Jonsson. I vår blev 
han svensk mästare med 
AIK:s damer.

– Jag känner ju Lasse 
Karlsson från tiden i Ham-
marby och det han berättade 
om Ale-Surte tyckte jag lät 
väldigt spännande. Det är ju 
ingen hemlighet att tillgång-
en till en inomhushall lockar. 
Att som tränare kunna vara 
garanterad perfekt förut-
sättningar varje träning gör 
jobbet betydligt mer ange-
nämt, säger Peter Rönnqvist.

Han kommer ner redan i 
juni och kommer då att vara 
delaktig även i lagets försä-
songsträning.

– Jag kommer att bo i 
Surte, men flyttar inte defi-
nitivt ner förrän i augusti. Det 
verkar vara en förening med 
mycket energi där många vill 
skapa något. I sådana sam-
manhang är det alltid roligt 

att få vara med. Att det sedan 
blir på Sveriges baksida kan 
jag inte göra så mycket åt, 
säger Peter Rönnqvist och 
hånflinet hörs genom luren.

Han började såväl sin aktiva 
som tränarkarriär i Kalix. 
Som spelare gjorde han ett 
antal säsonger i Hammarby 
på mitten av 80-talet. 1998-
2005 var han ansvarig för 
bandygymnasiet i Kalix innan 
han återvände till Stockholm 
och klassiska Bajen.

SM-guld
Efter ett år i AIK och damelit-
serien där det blev SM-guld 
väntar nu Allsvenskan södra, 
där lagen har värvat friskt.

– Det massmediala intres-
set kommer att bli rekord-
stort i år. Gais värvning av 
Magnus Muhrén kommer 
att göra gott för publiksiff-
rorna, spår Peter Rönnqvist.

Apropå Muhrén, hur tror 

du att det blir att möta Gais 
på Heden annandag jul?
– Det känns väldigt stimule-
rande. Magnus Muhrén är en 
fantastisk bandyspelare och 
jag har mött honom tidiga-
re. Det blir en av årets stora 
bandymatcher och förhopp-
ningsvis är det två topplag 
som möts, säger Peter Rönn-
qvist optimistiskt.

I den och alla andra match-
er hoppas Rönnqvist få se sitt 
Ale-Surte spela en offensiv 
bandy med bollen efter isen.

– Ett bra passningsspel är 
a och o. Jag vill att vi äger 
mycket boll och kan vårda 
den utan att få panik. En 
glad bandy gör att publiken 
kommer tillbaka. Det är i alla 
fall min filosofi.

Vad vet du om spelar-
truppen?
– Förutom Lasse Karlsson 
känner jag egentligen bara 
till målvakten Alexander 

Wetterberg i den ursprung-
liga truppen, men årets ny-
förvärv har jag bra koll på, 
svarar Rönnqvist.

Historiskt då? Kan du 
nämna någon surtelegend?
– Harri Bergbacka var väl 
här? (Rätt, det var han ab-
solut)

Ale-Surtes styrelse har i år 
uttalat att målet är att avan-
cera till elitserien.

Är målsättningen realis-
tisk med tanke på ny trä-
nare och många nyförvärv?
– Ja, det tycker jag defini-
tivt. Det är bra spelarom-
sättning i många av de för-
väntade topplagen. Det ska 
inte vara ett hinder att man 
förstärker laget. Utmaning-
en blir självklart att få alla att 
dra åt samma håll, men det är 
en uppgift jag ser fram emot, 
avslutar Peter Rönnqvist.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Målkalas på Forsvallen – SBTK vann med 7-0

”Vår sämsta 
match hittills”

TACKAR

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Svante Larsson, 35, bidrar inte bara med rutin. Hans hö-
gerfot har också börjat tala igen.

Peter Rönnqvist tar 
över Ale-Surte BK
– Lasse Karlsson lockade över gamle Bajentränaren

Lasse Karls-
son har blick för 
mer än spelet. 
Han tipsade och 
lockade den ti-
digare Ham-
marbytränaren, 
Peter Rönn-
qvist, till Ale-
Surte BK.

Arkivbild: 
Allan Karlsson

FOTBOLL
Div 5 Västergötland västra
Skepplanda – Västerlanda 7-0 (2-0) 

Skepplandas herrar bjöd på målkalas i hemmapremiären.
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Välkommen att spela 

fotboll på 
forsvallen
Boll & Lek
Uppstart fredag 14 maj kl 18
Kontaktperson P-O Synnerdahl

F 01-02 Martin Gärdeus

F 99-00 Fredrik Alvarsson

F 97-98 Tomas Pantzare

P 97 Glenn Harman

P 98 Magnus Carlsson

P 99 Per Carolin

P 00 Marita Hansson

P 01 Jimmy Johansson

P 02 Derny Harman

Kontaktinfo: www.skepplanda.se
0303-33 85 61

KUNGSGOLFEN 2010
-Årets golfhändelse!
”Kungsgolfen” är en lagtävling som 
är riktad mot företag. Ett företag 
kan anmäla flera lag, varje lag ska 
bestå av två spelare med minst 
en representant för det 
aktuella företaget. 
Spelarna ska inneha 
officiellt handicap (36) 
och vara registrerad 
i SGF
För mer information 
besök vår hemsida, 
www.alegk.com
Anmälan görs via hemsidan.

Kvalomgångar i maj
Semifinaler i juni
Final i augusti


