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Tacobuffé med alla 
klassiska tillbehör
1 glas: Öl eller Vin 
KL: 15.00-18.30
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Happy prize 
Hof 29:-
Vin 29:-

 SJÄLVMÅLET...
PÅ VADBACKA

FORSVA
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Herr div 5, VÄSTRA 

Lördag 29 maj, kl:16.00 på Forsvallen

99:-

"Han är en av Sveriges sex bästa spelfördelare"
Ale-Surte Bandyklubb värvar Erik Olovsson från Bollnäs:

BOHUS. Ale-Surte BK 
har gjort klart med sitt 
tyngsta nyförvärv – 
hittills.

Erik Olovsson från 
Bollnäs rankas av ban-
dyexpertisen som en 
av Sveriges sex bästa 
spelfördelare.

– Det här är en dröm-
värvning, men vi har 
mer på gång, skvallrar 
nye klubbchefen Cerry 
Holmgren.

Det värvas som aldrig förr i 
den södra bandyallsvenskan. 
Gais och Ale-Surte jagar var-
andra, vilket har fått till följd 
att även Frillesås i division ett 
fått fina namn på listan.

David Eriksson och 
Johan Janebrink lämnar 
klubben för spel i Halland. 

– Vi erbjöd dem ett kon-
trakt som de inte var nöjda 
med och det är inte mycket 
att säga om, utan vi önskar 
dem lycka till, säger Cerry 
Holmgren.

Samtidigt skrev den 27-
årige mittfältaren, Erik 
Olovsson, på för Ale-Surte. 
Kontraktet sträcker sig över 
två år med ytterligare ett op-
tionsår.

– Det känns riktigt bra. 

Klubbens ambitioner och 
satsning på en egen hall im-
ponerade på mig. Närhe-
ten till Göteborg var också 
väldigt avgörande. Dessut-
om känner jag nye träna-
ren, Peter Rönnqvist från 
tiden i Kalix. Det blev till sist 
en väldigt bra helhet, berät-
tar Erik när lokaltidningen 
ringer upp.
Vad vet du om klubben?

– Egentligen ganska lite, 
men jag hade en syster som 
bodde i Surte för 12 år sedan. 
Så geografiskt har jag bra 
koll, svarar Erik som får tänka 
länge innan han hittar en sur-
telegend i minnet.

– Jag svarar Sergej Glukov. 
Han spelade här när syrran 
bodde här. Det vet jag.

Meriterad
Det är en elitseriemerite-
rad spelare som ansluter till 
Ale-Surte. I högsta serien har 
han representerat både Boll-
näs och Broberg. I år blev 
konkurrensen till sist så tuff 
i Bollnäs att han begärde att 
få bli utlånad till Ljusdal. Väl 
där lossnade det rejält och 
Erik gjorde 15 mål.

– Jag vill gärna vara med 
i speluppbyggnaden och just 
på den positionen var det 
nästan omöjligt att ta plats i 

Bollnäs. Jag tampades med 
Sveriges allra bästa, så det är 
inte mycket att säga om, säger 
Erik som verkar längta till Ale 
Arena.

– Att få tillhöra en klubb 
med egen hall har varit en 
dröm. Faktum är att jag vin-
kade bort erbjudanden från 
elitserieklubbar just på grund 
av att de saknar hall. Det har 
väldigt stort betydelse när du 
väljer klubb idag.

Tung och snabb
Med sina 190 cm och 90 kilo 
vet Erik Olovsson vad han 
kommer att tillföra Ale-Sur-
te.

– Får jag komma med fart 
och tyngd är jag en bra boll-
transportör.

Första träningen gör han 
i början av augusti och då 
ligger förhoppningsvis isen 
blank i Ale Arena.

Ale-Surte har sedan tidiga-
re gjort klart med tre andra 
nyförvärv: Marcus Hil-
lukkala, Falu BS, Emanu-
el Sundqvist, dito, och Erik 
Molin, Frillesås.

– Erik Olovsson rankas 
som en av Sveriges sex bästa 
spelfördelare, men vi för-
handlar med ytterligare två 
elitseriemeriterade spela-
re. Det kan komma ett ännu 
tyngre namn, avslutar en 
hemlighetsfull Cerry Holm-
gren.

Nödinge SK kunde ta en viktig och övertygande seger borta 
mot tabelljumbon Sparta i lördags. Matchen spelades på 
Klarebergsvallens konstgräsplan och gästerna var fullkom-
ligt överlägsna. NSK vann till slut med 6-0 och avancera-
de därmed till sjunde plats i division 6 D Göteborg. På bilden 
ses målskyttarna, från vänster: Robin S Kandemalm (2 mål), 
Peter Madsen, Vladan Jovanovic, Johan Ekström och Mar-
cello Milli.

NSK storvann på bortaplan

MOTOCROSS
JSM, deltävling 2
MX1 Open:
8. Philip Kihlman, ÄMK

MX2:
4. Kalle Olsson, ÄMK
29. Simon Nyström, do
37. Simon Stenborg, do
40. Arvid Antonsson, do
42. Philip Stenborg, do

ERIK OLOVSSON
Ålder: 27
Bor: Bollnäs
Yrke: Arbetsförmedlare
Civilstånd: Sambo
Tidigare klubbar: Kalix, Broberg, 
Bollnäs, Ljusdal och nu Ale-Surte.
Position: Mittfältare
Meriter: Har spelat worldcupfi-
nal med Bollnäs, men minns särskilt 

kvartsfinalerna i SM-slutspelet två år 
i rad mot Västerås. ”Dessvärre med 
samma utgång”.
Gör i sommar: ”Inte särskilt mycket 
eftersom vi precis har varit i Thai-
land. Dessutom ska vi ju packa”.

BANDYKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Erik Olovsson är Ale-Surte BK:s senaste nyförvärv. Han kommer närmast från elitserielaget 
Bollnäs.                 Foto: Scanpix, Bertil Ericson

Helgen 15-16 maj spela-
de Nödinges handbollskil-
lar födda 1998 utomhus-
cup i handboll. Lördagens 
gruppspel blev en blöt till-
ställning minst sagt. Leriga 
från topp till tå kämpa-
de killarna sig igenom tre 
tuffa matcher. Föräldrar 
stod bredvid hejandes med 
säckar trädda över huvudet 
eftersom paraplyerna inte 
kunde stå emot regn och 
blåst. Sista gruppspelsmat-
chen mot Kärra fick avbry-
das då det ösregnade mot 
slutet och åskan mullrade 
på nära håll.

Laget gick till B-slutspel och 
spelade skjortan av Möln-
dals HF i semifinal (22-7). 
Efter det väntade final mot 
HK Aranäs. Ett laddat lag 
var spända och fokuserade, 
vinst med 14-6! Hela laget 
spelade på topp och förtjä-
nade medaljer och plakett.

Det var på tiden att ni 
killar orkade hela vägen 
fram till vinst. Kan det vara 
så att spel på leråker passar 
er? Alla som vill kan på You 
Tube se när NSK:s killar får 
sina medaljer.

Alex, Wille och Lisa Dahlin

Vilken framgång av NSK 
pojkar -98 i Aranäs


