
BOHUS. Ale-Surtes 
genrep blev en målrik 
historia.

De norska vännerna 
från Solberg orkade 
inte bjuda motstånd.

Erik Olovsson blev en 
av tre tremålsskyttar i 
hemmalaget.

Så var ännu en lång försäsong 
över för Ale-Surte. På lördag 
drar en säsong som många 
har stora förväntningar inför 
igång. Klassiska Otterbäcken 
är årets premiärmotståndare i 
Ale Arena.

– Det är lag jag aldrig har 
mött, men det spelar mindre 
roll. Vi måste koncentrera 
oss på vad vi ska göra. Försä-
songen är den längsta jag har 
varit med om och det har varit 
riktigt roligt, men nu längtar 
hela laget efter riktiga match-
er, säger Erik Olovsson, ett av 
sex nyförvärv.

– Vi är många nya, både 
spelare och tränare, vilket har 
tagit en del tid. Det har varit 
viktigt att lära känna varandra 
och det har vi gjort nu. I slutet 
har vi äntligen kunnat börja 
jobba med detaljer i spelet. Vi 
är redo för premiären, men 
slutprodukten är långt ifrån 
klar, menar Erik.

Mycket nytt
27-åringen från Hälsing-
land upplever mycket nytt 
just nu. Klubben och omgiv-
ningen är ny, motståndarla-
gen likaså. Jobbet däremot 
är det samma.

– Jag jobbar som arbets-
förmedlare på Arbetsför-
medlingen i Göteborg. Det 
gjorde jag även hemma, så 
jag har bara bytt kontor.

Han säger att han trivs i 

västsverige, men så där värst 
mycket mer än arbete och 
bandy hinner det inte bli.

– Det är en livsstil att 
vara bandyspelare på den 
här nivån. Du jobbar, lun-
char, tränar och sover, berät-
tar Erik.

Vad händer om det är 
träningsledigt?

– Då har jag inget emot en 
bio, men det är skönt att bara 
slappa. Man måste inte göra 
något.

Styrelsen uttalade tidigt att 
målet i år är inställt på avan-
cemang, det vill säga högsta 
serien.

Hur ser du på förvänt-
ningarna?

– Det är positivt. Jag delar 
klubbens mål, men varnar 
samtidigt för att det kan ta 
längre tid än man tror att få 
ihop ett vinnande lag. Vi har 
fantastiska förutsättningar 
och tillräckligt med talang i 
truppen för att ta ett steg till, 
fast det är många om budet, 
svarar Erik som menar att 
resan från allsvenskan till 
elitserien är längre än man 
kanske tror.

Genrepet mot Solberg blev 
aldrig någon riktig match för 
Ale-Surte. Redan i halvlek 
visade tavlan att mötet var 
avgjort.

– Vi har en svacka på drygt 
tio minuter i andra halvlek 
som jag inte är nöjd med, men 
vi tar en timeout och tar tag 
i taktpinnen igen, säger Ale-
Surtes tränare Peter Rönn-
qvist.

Otterbäcken är ett premi-
ärmotstånd som alltid för-
tjänar respekt. Klubben har 
fostrat många namnkunniga 
bandyspelare.

– Någon underskattning 

kommer det inte bli tal om. 
Jag vet att de brukar spela 
ganska långt och ha många 
spelare samlade hemåt. Det 
är definitivt ingen lätt match, 
men vi har många matcher i 
benen nu och bör ha ett högre 
tempo i kroppen än många 
andra lag, menar Peter Rönn-
qvist.

Ale-Surte är inte helt ska-
debefriat, men förhoppning-
en är att alla ska vara tillgäng-
liga på lördag.

– Mattias Olausson har 
haft en inflammation i ett 
knä och Marcus Hillukal-
la har en bristning i baksidan 
låret, men vi hoppas att båda 
är spelbara till premiären.

BOHUS. Ale-Surte BK 
mot Frölunda Indians 
i Ale Arena onsdag 10 
november.

Det spektakulära 
mötet väcker stort 
intresse.

– Vi ska ge dem en 
lektion, lovar bandypro-
filen Kalle Ahlgren.

Johan Holmqvist visar gry-
ende målvaktsform i Frö-
lunda Indians, men hur bra 
är plocken när pucken blir 
en boll och målet betydligt 
större? Sin status till trots 
verkar han inte skrämma 
Ale-Surtes bandylirare som 
ser fram emot att få åka ifrån 
sina idoler.

– Det ska bli riktigt roligt. 
Jag är Frölundafan, men i 
vår "rink" är jag övertygad 
om att de blir en mumsbit 
för oss. En retur i Scandina-
vium hade varit kul fast det 
känns redan nu som att det 
kommer att göra ont. Det får 
vara utan tacklingar i så fall, 
säger Fredrik Rexin.

Eventet i Ale Arena för-

väntas bli en stor publik succé. 
– Det känns väldigt bra, 

det pratas, rings och mejlas 
hela tiden. Vi säljer nu också 
en specialbiljett där det även 
ingår mat och ett möte med 
tränarna innan matchen. Det 
är radioprofilen Hasse An-
dersson som intervjuar och 
gör en kul grej med Frölun-
das och våra tränarprofiler. 
Arrangemanget äger rum i 
Bohus IF:s klubbstuga. Biljet-

terna kan bara köpas via kans-
liet och vi har inte fler än 60, 
så det är först till kvarn som 
gäller, säger Ale-Surtes sport-
chef, Cerry Holmgren.

Hockeystjärnorna behö-
ver bara följa gällande bandy-
regler, medan Ale-Surte inte 
får utnyttja sitt hörnskytte 
eller slå frislag mot mål. För 
att jämna ut förutsättningar-
na ytterligare får Vildkatter-
na bara göra mål från straff-

området. Något distansskyt-
te blir det inte tal om.

Ale-Surtes tränare Peter 
Rönnqvist erkänner att han 
ännu inte scoutat Frölunda 
Indians meriterade trupp.

– Nej, det har jag faktiskt 
inte gjort. De har så många 
stjärnor så jag vet inte rik-
tigt vem vi ska sikta in oss 
på att bevaka. De är skickli-
ga på skridskorna, tekniskt 
sett, men jag vet att de inte 

kommer hänga med om vi 
trampar på lite. Det ska en 
väldigt roliga match!
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BANDY
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Kval till division 5
Älvängens IK – Lindholmen 4-2 
(0-0)
Mål ÄIK: Josef Ingvarsson, Anton 
Salenius, Mattias Karlsson, John 
Lindergren.

Älvängens IK – Bokedalens IF 
2-1 (1-0)
Mål ÄIK: Patric Skånberg, Jonas 
Rhodén.

Träningsmatch
Ale-Surte BK – Solberg 13-5 (7-1)
Mål Ale-Surte: Kalle Ahlgren 3, Erik 
Olovsson 3, Johan Grahn 3, Lasse 
Karlsson 2, Robin Mohlén, Fredrik 
Korén. 

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Majornas IK 36-28 
(17-13)
Mål Ale: Hafstein Hafsteinsson 10 (5), 
Niklas Ericsson 7, Michael Strigelius 
4, Kim Wahlgren 3, Mattias Wahlqvist 
3, Andreas Johansson 3, Fredrik 
Berggren 2, Joakim Samuelsson 2, 
Niclas Svensson, Peter Welin 1 var-
dera. Matchens kurrar: Niklas Erics-
son 2, Hafsteinn Hafsteinsson 1.

Fjärås HK 7 62 13
Ale HF 7 40 12
IK Nord 7 37 12
Rosendals IK 6 29 8
Hisingen/Backa 7 22 8
IK Baltichov 7 -10 6
Rya HF 6 -10 6
ÖHK 2002 7 -41 6
BK Banér 7 -15 4
ÖHK Göteborg 6 -28 3
Jugo Swed 6 -49 2
Majornas IK 7 -37 0

Division 3 damer Göteborg
Nödinge - Mölndals HF 37-7
Mål: Jessica Pettersson 8, Caroline 
Karlsson 7, Elina Mathiasson 7, 
Sandra Josefsson 5, Marie Karlsson 
3, Ranja Rmayle 3, Matilda Justesen 
2, Sara Andreasson 2. Matchens 
kurrar: Jessica Pettersson 2, Caro-
line Karlsson 1.
 Division 4 damer
Nödinge -  Särökometernas HK 
13-23
Matchens kurrar:  Idah Hessfelt 2 
(MV), Sandra Josefsson 1

Division 2 Göteborg damer
Sportlife/Kungälv – Ale IBF 1-6
Mål Ale: Viktoria Eriksson, My Hjelm, 
Emma Asplund, Jennie Hedberg, 
Sophia Adolfsson, självmål.
IBK Göteborg 5 13 13
Ale IBF 5 23 12
FBC Lerum 5 18 12
Sportlife 6 4 12
Lindome BK 6 -8 9
Pixbo 4 -1 6
Lindås IBK 5 -3 6
Guldheden 6 -6 6
Floda 6 -20 6
Grundsunds IF 5 -2 4
Marstrands IBK 5 -18 0

Ett målrikt genrep – nu väntar seriepremiär
– Ale-Surte börjar hemma mot Otterbäcken

...och sen väntar indianjakt i Ale Arena

Röster om indianmötet och vem de helst åker ifrån...

Martin Östling, 22: Kalle Ahlgren, 26: Fredrik Rexin, 23: Jens Samuelsson, 21:
– Jag ser fram mot mötet. Vi 
ska åka åttor runt dem. Niklas 
Andersson och Tommi Kallio 
ska få sig en ordentlig resa.

– Kul att det blev av. Jag är 
fortfarande förvånad. Nu ska vi 
ge publiken en rolig upplevelse 
och spelar Joel Lundqvist ska 
vi skoja rejält med honom.

– Det blir dubbla känslor. Jag är 
stor Frölundasupporter sedan de 
mötte Luleå i SM-finalen 2006. 
Jag har själv spelat hockey i tre 
år bland annat i Vita Hästen.

– Det ska bli skoj att åka ifrån 
en sån som Tommi Kallio. 
Hoppas publiken tar chansen, 
det kommer bli underhållande.
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ERIK OLOVSSON
Ålder: 27.
Bor: Bohus.
Yrke: Arbetsförmdelare i Göteborg.
Moderklubb: Kalix.
Andra klubbar: Broberg, Bollnäs, 
Ljusdal.
Om Ale Arena: "Man blir bortskämd 
när man har Sveriges bästa bandyis". 
Vem blir Ale-Surtes utropstecken i 
år: Johan Grahn kommer att göra en 
grym säsong, sedan är jag impone-

rad av Robin Mohlén som är väldigt 
mogen i sitt spel trots sin unga ålder.
Seriefavoriter: Där svarar jag Gais, 
men IFK Motala och Gripen vill säkert 
vara med – liksom vi.
Om att jaga indianer i Ale Arena: 
"Ett häftigt jippo som behövs för 
att sporten ska växa. VI måste dra 
nytta av varandra för att maknads-
föra oss".

– Stor efterfrågan på biljetter när Frölunda byter sport

Erik Olovsson en av tre tremålsskyttar när Ale-Surte genrepade med ett målfyrverkeri mot 
norska Solberg.
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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 26 okt 
deltog 12 par. Medel var 110 poäng. 
Följande par placerade sig över 
medel:
1. Ingrid Andersson/Ronny Andersson    142
2. Karl-Axel Karlsson/Rolf Frössling  128
3. Elsa Persson/Rikard Johansson  127
4. Anita Silfversten/Bengt Jakobsson    121
5. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson   115
6. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           113
7. Torsten Johansson/Rune Ögren      111


