
BOHUS. Trots 27 grader 
på utsidan kunde Ale-
Surte BK genomföra ett 
första pass på isen i fre-
dagskväll.

Samtliga nyförvärv har 
nu anslutit till truppen.

I veckan startade också 
årets Summercamp för 
talanger.
Trot om ni vill, men i helgen 

rullade faktiskt årets bandysä-
song igång. Ale-Surtes A-lag 
testkörde isen i fredags och 
såg riktigt nöjda ut.

– Nu är det fem till sex 
ispass i veckan som gäller. 
Det är full fart, säger klubb-
chef Cerry Holmgren.

Under helgen kom också 
samtliga nyförvärv på plats. 
Truppen har förstärkts med 

ett antal elitseriemeritera-
de spelare. Från IFK Kung-
älv kommer backen Mattias 
Olausson, från Bollnäs mitt-
fältaren Erik Olovsson. Falu 
BS har fått släppa försvars-
spelaren Marcus Hillukka-
la och mittfältaren Emanu-
el Sundqvist och från Fil-
lesås har Erik Molin anslu-
tit. Lägg också till att Johan 

Malmqvist som kom från 
Villa BK i fjol har valt att 
fortsätta liksom skyttekung-
en Lasse Karlsson. Alexan-
der Wetterberg, målvakts-
förvärvet från IFK Motala, 
utsågs till förra årets Surte-
spelare och med ytterliga-
re rutin lär han även denna 
säsong bli en mycket viktig 
pusselbit i laget som nu satsar 
mot elitserien.

Laget tränas i år av Ham-
marbymeriterade Peter 
Rönnqvist.
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FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
IFK Trollhättan – Ahlafors IF 1-1 
(1-1)
Mål AIF: Jihad Nashabat. Matchens 
kurrar: Peter Antonsson 3, Andreas 
Skånberg 2, Andres Colombo 1.

Warta 16 +16 35
Skoftebyn 16 +13 34
Väster 16 +23 32
Lilla Edet 16 +8 28
IFK Trollhättan 16 -3 24
IFK Uddevalla 16 +6 23
Mellerud 16 -1 22
Vänersborgs IF 16 -8 19
Ahlafors IF 16 -2 16
Kärra/Klareberg 16 -18 13
Åsebro 16 -21 13
Viken 16 -13 11

Lilla Edet – IFK Uddevalla 1-0 
(0-0)
Mål: Jesper Älvenholm.

Division 4 Västergötland V
Nygård/Lödöse – Bosna 2-2 (1-0)
Mål L/N: Jimmy Aronsson, Michael 
Mellqvist.

Division 5 Västergötland V
Västerlanda – Skepplanda 0-0
Matchens kurrar: Mikael Maliniemi 
3, Mattias Johansson 2, Mattias 
Othzén 1.

Division 6 D Göteborg
Nol – Älvängen 0-2 (0-1)
Målskyttar: Anders Wester, Simon 
Enyck. Matchens kurrar: Nol: Magnus 
Källvik 3, Anders Hedlund 2, Jonat-
han Elofsson 1. Matchens kurrar: ÄIK: 
Markus Hedberg 3, Johan Parinder 
2, Mattias Ögren 1.

Nödinge – Hisingsbacka 0-3 (0-2)

Division 6 Alingsås
Göta – Alvhem 3-0 (1-0)
Mål GBK: Almedin Besic 2, Robert 
Andréasson.

Friscopojkarna – FC Ale 0-1 (0-1)
Mål: Hadi Namro.

Division 7 D Göteborg
Säve – Bohus 3-0

Division 2 N Götaland, damer
Skepplanda – Vallen 5-2 (1-1)
Mål SBTK: Jennifer Thiel 3, Made-
leine Larsson, Sandra Alvenby.
Matchens kurrar: Jennifer Thiel 3, 
Amanda Errind 2, Madeleine Lars-
son 1.

Division 3 Västergötland S
IFK Ulricehamn – Lödöse/Nygård 
1-0 (1-0)

Division 5 Göteborg
Älvängen – Ahlafors BK 1-3
Mål ÄIK: Jennie Hedberg. AIF: Sandra 
Augustsson 2, Madelene Lindberg.
Matchens kurrar ÄIK: Emelie Johans-
son 3, Mikaela Ögren 2, Tesa Enyck 1.

ALAFORS. Den gångna 
helgen avgjordes Cup 
Sjövallen.

Många spännande 
drabbningar utspelade 
sig på Ahlafors IF:s 
vackra idrottsplats.

Sportsligt blev det 
en fullträff och det fina 
vädret höll i sig ända 
fram till söndagsefter-
middagen.

Ungdomsfotboll av bästa 
märke utlovade arrangören 
till Cup Sjövallen. Det löftet 
infriades också. Publiken 
bjöds på sevärd fotboll i da-
garna två.

I den yngsta klassen, P8, 
tillämpades 5-mannafot-
boll där alla deltagare erhöll 
medalj. Ingen poängräkning 
förekom. Inte heller i klass 
F- och P9 skedde det någon 
poängfördelning, däremot 
belönades alla spelare med 
medalj.

På lördagen var det lag ut-
anför kommungränsen som 
lyckades bäst. Vallen bese-
grade Nol IK i klass P10 och 
i P12 vann Lekstorp 1 före 
Lödöse/Nygård.

Bättre lycka var det för ale-
lagen på söndagen. Arrang-
örsklubben lyckades erövra 
segerpokalen i F11 och i P11 

gick guldet till Älvängen Vit, 
som vann sin final över Nol 
IK.

SKEPPLANDA. Fem mål 
och tre oerhört viktiga 
poäng.

Skepplanda damer 
stod emot pressen och 
vann måstematchen 
mot streckkollegan Val-
lens IF.

5-2 slutade mötet på 
Forsvallen där Jennifer 
Thiel slog till med ett 
hattrick för hemmala-
get.

För att inte riskera att hamna 
under nedflyttningsstreck-
et var Skepplanda i behov av 

poäng, och helst tre, i hem-
mamötet med Vallen. Trots 
matchens betydelse visade 
SBTK inga nerver utan 
gjorde vad som krävdes.

– Första halvlek är spel-
mässigt ganska jämn även om 
vi har ett par riktigt bra lägen 
utöver målet, förklarar träna-
ren Christian Andersson.

Han tänker bland annat på 
Jennifer Thiels friläge efter 
tre minuters spel, som inte 
resulterade. Thiel skulle dock 
få revansch en stund senare 
när hon kvitterade Vallens 
1-0-ledning.

1-1 var ställningen i paus 
då tränare Andersson beslu-
tade att skicka in Sandra Al-
venby på plan. Ett bra beslut 
skulle det visa sig. Madelei-
ne Larsson gjorde 2-1 i den 
55:e matchminuten och fem 
minuter senare skickade just 
Sandra Alvenby in 3-1. Vallen 
var ett slaget lag och publiken 
på Forsvallen kunde andas ut.

Jennifer Thiel gjorde 4-1 
och fastställde slutresultatet 
till 5-2 när hon fullbordade 
sitt hattrick ett par minuter 
före full tid.

– En oerhört viktig seger. 

Framförallt är jag väldigt 
nöjd med vårt djupledsspel. 
Vi såg tendensen redan i förra 
matchen mot Torslanda och 
nu fortsatte vi på samma fina 
sätt. Under vårsäsongen var 
vi fega i många matcher och 
vågade inte fylla på med folk 
i boxen. När vi gör det, så 
kommer utdelningen, säger 
Christian Andersson.

För Skepplanda väntar 
ännu en hemmamatch då se-
rietvåan Hovås/Billdal gästar 
Forsvallen på lördag.

JONAS ANDERSSON 
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Arrangörsklubben Ahlafors IF tog hem segern i klass F11 
när Cup Sjövallen avgjordes i helgen. Prisutdelare Jonat-
han Lindström, fostrad i AIF men numera spelandes i Örgry-
te IS, kramar om Caroline Lindberg, Jonna Johansson och 
Ida Friman.

I P11 gick guldet till Älvängen Vit. Segeryran var stor bland 
de blåvitskrudade spelarna.

SBTK:s damer vann måstematch
– Jennifer Thiel gjorde hattrick

Jennifer Thiel gjorde tre mål 
när Skepplanda hemmabe-
segrade Vallen i fredags med 
5-2.

Barn och ungdomar 
samt skolan i vår 
södra kommundel be-

hövde en attraktiv och än-
damålsenlig idrottshall och 
investeringen på 40 mil-
joner kronor är värd varje 
krona! Majoritetspartierna 
(S), (V), och (MP) håller sitt 
löfte och under våren sattes 
spaden i marken för ett 
bygge som står klart våren 
2011, också med friidrotts-
banor inomhus. Denna an-
gelägna investering var op-
positionen mot.

Vårt stora föreningsliv i 
Ale gör att alla kan finna just 

den förening som passar Dig 
som Alebo.

Vårt föreningsstöd är 
unikt med personalstöd, sti-
mulansbidrag med mera och 
traditionellt drift-bidrag gör 
att föreningarna själva starkt 
medverkar i anläggnings-
skötseln.

Vi som vill fortsätta att 
stödja och utveckla fören-
ingslivet –- använder de so-
cialdemokratiska eller röd-
gröna valsedlarna i hös-
tens val!

Jarl Karlsson (S)
Tyrone Hansson (S)

Niklas Karlsson, Ludvig Östman och Rasmus Andersson är 
tre juniorer som är uppflyttade i Ale-Surtes seniortrupp.

Tränaren Peter Rönnqvist med nyförvärven Erik Molin, Emanueul Sundqvist, Marcus Hilluk-
kala, Mattias Olausson, Erik Olovsson och Robin Mohlén.
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Bohus Idrottshall 
– utvecklar föreningslivet


