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KÖP EN HUSBIL
PÅ SÖNDAG!

Vi visar ca 70 husbilar!

Söndagsöppet kl. 12-15!

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Välj bland ca 50 beg. modeller 
från olika fabrikat från 119.000:-

Tel 0322-832 10
Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15

Intill riksväg 42 mellan Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Nya modeller

från 469.800:-
14 bilar för visning!

från 595.000:-

99.000:-

från 581.500:- från 510.800:-

BOHUS. Ale-Surte Ban-
dyklubb mot Frölunda 
Hockey i Ale Arena 
– drömmen blir sann 
onsdag 10 november.

Räkna med en klas-
sisk bandymatch 
mellan vildkatter och 
indianer som ogärna 
förlorar ett slag på is.

– Vi räknar med 
fullt hus. Det här är 
ett spektakulärt och 
mycket underhållande 
arrangemang, säger 
Ale-Surtes sportchef, 
Cerry Holmgren.

En av nycklarna till att få Ale 
Arena att nå lönsamhet är att 
hitta alternativa event som 
kompletterar bandysporten.

– Jag är rädd för att Ale 
Arena har fått en dålig stäm-
pel i kommunen. Det förtjä-
nar den inte. Jag är övertygad 
om att hallen kan bli en stor 
tillgång. Vi måste bara hitta 
rätt former. Genom att locka 
hit en riktig publikattraktion 
som Frölunda Indians hoppas 
jag att de alebor som ännu 
inte varit här passar på. De 
kommer att upptäcka en fan-
tastisk arena med stor utveck-
lingspotential, säger Cerry 
Holmgren.

Samtalet till Frölundas 

sportchef, Kent Norberg, bar 
frukt nästan omgående.

– Vi fick besked i augusti 
när de gjort klart att Kent 
Johansson skulle träna laget. 
De ser detta event som ett 
roligt avbrott i träningen. Just 
då råder ett landslagsuppehåll, 
berättar Cerry Holmgren.

För tillfället är inga frölun-
daspelare aktuella för spel i 
den blågula landslagsdressen 
så publiken kan kallt räkna 
med att få se stjärnor som Joel 
Lundqvist, Pebben Axelsson 
och inte minst Johan Holm-
qvist i målet.

– Förutsatt att de är skade-
fria, men sådant kan vi ju inte 
styra över.

Ale-Surte lanserar drabb-
ningen som en utmaning. För-
hoppningen är att bandymat-
chen i Ale Arena byts mot en 
hockeymatch i Göteborg i vår.

– Jag är tämligen säker på 
att vi kör över Frölunda i vår 
hemmaarena i vår sport, men 
det kan säkert bli omvänt när 
vi möts i en rink. Det hade 
varit roligt att se, säger Cerry 
Holmgren.

För att jämna ut förutsätt-
ningarna måste Ale-Surtes mål 
göras innanför straffområdet. 
Inget hörnskytte eller frislag 
direkt mot mål accepteras. 
Frölunda däremot har fritt 
fram. De följer gällande ban-

dyregler.
– Det spelar ingen roll, jag 

tror de åker vilse ganska snabbt 
på den stora isen, säger en 
skrattande Cerry Holmgren.

Matchen har alla möjlighe-
ter att bli en stor publikfest. 
Frölunda Indians är trots en 
svag inledning i elitserien fort-
farande ett av Sveriges populä-
raste lag. Inramningen håller 
också högsta klass. Radiopro-

filen, Hasse Andersson, är 
konferencier och dansbandet 
Framed spelar före matchstart 
och i pausen.

Biljetterna släpps på onsdag 
(se annons) och arrangören 
tror på en utsåld arena, vilket 
skulle betyda 2500 personer 
och därmed nytt publikrekord 
för Ale Arena. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Utmaningen! Ale-Surte BK möter Frölunda Indians i en unik 
bandymatch 10 november i Ale Arena. I vår kan det bli re-
vansch på liten rink och då är det i så fall hockey som gäller.
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Siktar på nytt publikkrekorekord med Frölunda Indiansrd med Frölunda Indians
– Ale-Surte hoppas på 
hockeystjärnorna!


