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SKEPPLANDA. Den 
gamla ishockeyrinken i 
Skepplanda är borta.

Den har rivits med 
anledning av att Skepp-
landa BTK nu förbe-
reder för en konst-
gräsplan på befintlig 
grusplan.

– Av den anledningen 
tar vi rinkområdet i 
anspråk för att färdig-
ställa en grusplan, som 
även kan fungera som 
parkering, som komple-
ment till den blivande 
konstgräsplanen, säger 
ordföranden Benny 
Hansson.

Hockeyrinken på Forsvallen 
har blivit till kaffeved. Den 
uttjänta sargen har plockats 
ner i etapper för att nu ta 
nästa steg i processen.

– Varför styrelsen har 
beslutat om att montera ner 

sargen beror helt enkelt på 
att vi planerar för en konst-
gräsplan och då måste vi ha 
tillgång till denna yta. Med 
kommunens hjälp hoppas vi 
kunna anlägga konstgräs på 
nuvarande grusplan. Det å 
sin sida innebär att vi måste 
få till stånd en sjumannaplan, 
som under grässäsongen 
också kan användas som par-
keringsplats, säger Benny 
Hansson och fortsätter:

– Vi ser också en annan 
fördel med den här utveck-
lingen. Grusplanen skulle 
utgöra en perfekt plats för 
vårt Sommarparty, som är en 
viktig inkomstkälla för klub-
ben. Det är heller inte ute-
slutet att vi i samarbete med 
skolan, om de visar intresse, 
kan tänka oss att spola is på 
någon av deras grusplaner 
för att ge våra ungdomar 
chansen till skridskoåkning 
på hemmaplan.

Att SBTK väljer att 
påbörja arbetet just nu beror 
på att Peab vill använda 
Forsvallen som deponerings-

plats i samband med vägbyg-
get.

– Det blir ett vinn-vinn-
koncept. Peabs material 
fungerar som perfekt fylle 
där rinken har varit. Det är en 
blandning av miljögodkänd 
malen asfalt och väggrus. Vi 
är oerhört tacksamma för 
den uppgörelse som träf-
fats med Peab, säger Sven 
Rydén, ledamot i SBTK:s 
styrelse.

När kan en konstgräs-
plan på Forsvallen bli verk-
lighet?

– Det kan jag inte svara på, 
det är politikerna som avgör 
den saken. Vi är dock ange-
lägna om att få till stånd en 
konstgräsplan inom en snar 
framtid då vi har en bred 
ungdomssektion på både 
flick- och pojksidan, ett herr-
lag som är på ordentlig fram-
marsch och vårt damlag som 
tillhör Svensk Elitfotboll, 
avslutar Benny Hansson.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 12 okt 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel: 
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           147
2. Karl-Eric Nilsson/Rune Ögren    134
3. Åke Wänström/Conny                   123
4. Pia Rosén/Inga-Lill Hasselberg  116
5. Elsa Persson/Rikard Johansson     113

Rinken riven på Forsvallen
– Nu förbereds det för konstgräs

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ishockeyrinken på Forsvallen är numera ett minne blott. Här ska det istället bli en sjumanna 
grusplan, som även ska fungera som parkering. Förhoppningen är nämligen att få till stånd 
en konstgräsplan på nuvarande grusplan.

NÖDINGE. Den målrika 
tillställnigen på Vim-
mervi genomfördes i 
ett soligt höstväder, 
mycket folk och ett 
prima underlag.

Matchen mellan 
Nödinge SK och 
Älvängens IK slutade 
oavgjord, 3-3.

Hemmalaget hämtade 
upp ett 3-0-underläge 
mot redan kvalklara 
ÄIK.
Gästande ÄIK valde solen 
i ryggen och tog tillvara 

på denna fördel genom att 
pricka in tre mål under första 
halvtimman. Nödinge redu-
cerade före paus till 1-3, kom 
starkt i den 
andra och 
u t j ä m n a d e 
till 3-3.

ÄIK bytte 
ut två av sina 
anfallare, Patric Skånberg 
och Per Ingvarsson, efter 
paus. Troligen en sparsam-
het inför stundande kval.

Det hettade till lite mot 
slutet och domaren Wessam 
Abdelrazek tvingades visa ut 

en spelare i varje lag.
För hemmalaget var det 

säsongsavslutning medan 
gästande Älvängen, som blev 

s e r i e t v å a , 
börjar kvalet 
till femman 
nu på fredag. 
S a m t l i g a 
m a t c h e r 

spelas på Hedens konstgräs 
där två lag tar steget upp i 
division 5. 

Målrikt alederby på Vimmervi

PÅ VIMMERVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

– Nödinge och Älvängen kryssade
1-0 till ÄIK efter en kvart genom Per Ingvarsson. NSK-målvakten sprattlar förgäves.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge – Älvängen 3-3 (1-3)

I Kulturhuset 
24 oktober kl: 12.30

Herr div 3 
ALE HF-Baltichov

- Älska handboll

Matchsponsor:

www.klubben.se/alehf

Boll&Lek
Lördagar i Skepplanda Idrottshall kl 10.30 - 12.00
Onsdagar i Älvängens Kulturhus kl 17.00 - 18.00

Mer info ring Tobias 0737-01 82 60

HISTORISK MATCH!HISTORISK MATCH!

ALE-SURTEALE-SURTE
möter 

Frölunda IndiansFrölunda Indians 
i en bandymatch

Onsdag 10 november kl 19

OBS! Förköp!
Allans Bokhandel, Älvängen

Sportringen, Ale Torg
Bohus Spel & Service, Bohus
Ale-Surte BK Kansli, Bohus

Vuxen 150 kr • Barn upp till 16 år 75 kr


