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17:00 Ale/Surte - Vodnik
18:45 IFK Kungälv – Solberg
20:30 Boltic – Gais
22:15 Sirius – Frillesås

Fredag 24 SeptemberFredag 24 September
09:45 Vodnik –IFK Kungälv
11:30 Solberg – Ale-Surte
13:15 Boltic – Sirius
15:00 Frillesås – Gais

18:00 Ale-Surte – IFK Kungälv
19:45 Vodnik – Solberg
21:30 Gais – Sirius
23:15 Boltic – Frillesås

Lördag 25 SeptemberLördag 25 September
10:00 Semifi nal 1 Seg.grupp A – 2:a i grupp B
11:30 Semifi nal 2 Seg.grupp B – 2:a i grupp A
13:00 Damelitmatch: Kareby - Nässjö
15:30 FINALFINAL Kosa Euro Cup
16:45 Prisutdelning

Söndag 26 SeptemberSöndag 26 September

VÄ L K O M N A !

Elitbandy i Ale ArenaAle Arena 24-26 september 2010

www.Surtebandy.se

Internationella gäster kryddar cupen
– Men regerande mästarna tvingades lämna återbud
BOHUS. De regerande 
mästarlaget, Baikal 
Energia från Ryssland, 
får inte chansen att 
försvara sin cuptitel.

Istället kommer ett 
blivande ryskt storlag, 
Vodnik.

– De har förlagt ett 
helt träningsläger i 
Ale Arena och avslu-
tar med att medverka 
i turneringen, säger 
Ale-Surtes cupgeneral, 
Josef Kozak.

På grund av World Cup 
kunde inte titelförsvaran-
de Baikal Energia vara med 
i årets upplaga av Kosa Euro 
Cup. I fjol gjorde laget succé 
när de finalbesegrade stor-
favoriterna Villa-Lidköping 
med 3-2. I år blir det istället 
Vodnik som får försvara de 
ryska färgerna.

– Det kan vara allt mellan 
fågel och fisk. Jag vet att de 
satsade på en ung stomme för 
ett antal år sedan, återstår att 
se om de är mogna för inter-
nationellt motstånd, säger 
Rysslandkännaren och ex-

proffset, Magnus Muhrén.
Bara att ha med ett ryskt lag 

är tungt för cupen. Bandyn i 
öster skiljer sig radikalt från 
den svenska, vilket gör det 
extra roligt för publiken.

– Vodnik kommer att bo 
på Nordiska Folkhögsko-
lan i Kungälv, träna dagligen 
i Ale Arena och även spela 
träningsmatcher där. De ska 
bland annat möta IFK Kung-
älv, säger Josef Kozak.

Att cupen i år har minskats 
till att bara omfatta åtta lag 
beror främst på en ökad kon-
kurrens.

Många hallar
– Hallarna har blivit så många 
fler att vi nu konkurrerar om 
arrangemangen. Det är synd 
att dialogen inte är bättre 
så att kollisionerna kunde 
minska i antal. Det är trå-
kigt för både lag och publik 
att klubbarna tvingas välja 
mellan vilka turneringar de 
ska medverka i, sedan har vi 
ju helt skilda förutsättningar 
att attrahera lagen med, säger 
Josef Kozak.

Precis som i fjol får vin-

nande lag 35 000 kronor och 
tvåan 15 000 kronor.

– Det är inte så illa. Seg-
rande laget åker hem med 
flera bra träningsmatcher i 
benen som då dessutom har 
varit gratis.

Kvällsmatcher
Precis som i fjol blir det kvälls-
matcher i Ale Arena. På fre-
dagskvällen möter Sirius Fril-
lesås. Lördagskvällen bjuder 
avslutningsvis på Gais mot 
Sirius och Boltic möter Fril-
lesås.

– Vi lyckades inte få till så 
Kungälv och Ale-Surte kunde 
mötas lika sent som i fjol. Det 
var en festlig inramning då, 
men vi tror att detta också 
kan bli bra. Lagen möts ju 
tidigare på kvällen och pu-
bliken väljer förhoppnings-
vis sedan att stanna kvar och 
delta i festligheterna, säger 
Josef Kozak.

Det ryska laget Baikal Energia vann i fjol segerchecken på 35 000 kronor efter att ha bese-
grat storfavoriterna Villa-Lidköping i finalen med 3-2.     Arkivbild: Allan Karlsson
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

KOSA Euro CUP

CUPPASSCUPPASS
Bandy i tre dagar Bandy i tre dagar 150:-150:-
Pensionärer och barn Pensionärer och barn 

t o m 16 år t o m 16 år 75:-75:-
Entré för enstaka dagar Entré för enstaka dagar 80:-80:-

Cuppassen säljesCuppassen säljes
på Ale-Surtes kanslipå Ale-Surtes kansli

SponsorträffSponsorträff
lördag 25/9 kl 17lördag 25/9 kl 17
ParadisgårdenParadisgården

Utkastet Utkastet 
lördag 25/9 kl 18.30lördag 25/9 kl 18.30
Köp en boll och vinnKöp en boll och vinn

 tusenlappar tusenlappar
Matservering och öltält Matservering och öltält 

öppet alla dagar!öppet alla dagar!


