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HANDBOLL

BANDY
Allsvenskan södra
Åtvidaberg – Ale-Surte 1-13
Mål Ale-Surte: Robin Mohlén 4, 
Lasse Karlsson 4, Johan Grahn 2, 
Jens Samuelsson 2, Erik Olovsson 
1. Matchens kurrar: Robin Mohlén 
3, Alexander Wetterberg 2, Lasse 
Karlsson 1.

Ale-Surte 2 21 4
Gais Bandy 2 9 4
IFK Motala 2 3 4
Blåsut 2 5 2
Lidköpings AIK 2 4 2
Tranås BOIS 2 4 2
Jönköping 2 4 2
Nässjö 2 2 2
Gripen 2 1 4
Mosserud 2 -10 3
Otterbäcken 2 -15 2
Åtvidaberg 2 -18 0

Ale-Surte – Frölunda Indians 
18-6 (7-1)
Mål Ale-Surte: Kalle Ahlgren 4, Fred-
rik Rexin 3, Johan Grahn 3, Lasse 
Karlsson 2, Jens Samuelsson 2, 
Erik Olovsson 2, Robin Mohlén, Felix 
Nyman. Mål Frölunda: Riku Hahl, 
Tommi Kallio, Robin Lindqvist, Chris-
toph Schubert, Per-Johan Axelsson, 
Henrik Tömmernes.

BOHUS. Det blev både 
målkalas och en publik-
fest när Frölunda Indi-
ans gjorde sin bandy-
premiär i Ale Arena.

Trots att Ale-Surte 
gjorde 18 mål var jublet 
som störst när gäs-
terna hittade rätt.

– Det var en fan-
tastisk stämning och 
inramning, hockeyn 
gjorde något riktigt bra 
för bandyn ikväll, sa 
fyramålsskytten Kalle 
Ahlgren.

Det blev en paradoxal upp-
levelse i onsdags. En topp-
match i bandyallsvenskan 
lockar som bäst 500 perso-
ner till Ale Arena, men när 
välbetalda hockeymiljonärer 
bestämmer sig för att byta 
puck mot boll bara för skoj 
skull noteras 1000 betalan-
de i entrén. Atmosfären var 
euforisk, alla ville se hjältar-
na, trots att lika många var 
övertygade om att indianer-
na skulle slaktas och förned-
ras. Ale-Surtes tränare, Peter 
Rönnqvist, var till och med 
rädd för sina egna spelares 
idoldyrkan.

– Jag hoppas verkligen att 
inte våra lirare 
försöker få au-
tografer under 
matchen, då 
kan det bli job-
bigt…

Frölundas general mana-
ger, Kenth Norberg, bävade 
för annat.

– Det kan nog gå undan 
idag. Jag vet inte om det är 
bra för oss mentalt, men vi 
är ju vana vid att förlora… 
Äh, killarna ser fram mot det 
här. De tyckte klubban var 
lite kort, men de vänjer sig 
nog. Vi hoppade över ett trä-
ningspass idag, det lär bli till-
räckligt med skridskoåkning 
ändå...

Det blev det. Ale-Sur-
te körde på lite i början och 

gjorde 4-0 på nio minuter.
– De var vilsna och visste 

inte riktigt hur de skulle bete 
sig på plan. 
Vi hade väl 
lite problem 
att behål-
la skärpan 
hela match-

en, men så fort vi trampa-
de igång såg vi inte till dem. 
Det var främst en temposkill-
nad, konstaterade Kalle Ahl-
gren som inte skulle ha något 
emot en retur i hockey i vår.

– Det vore skoj. Vi måste 
ju bjuda tillbaka, men jag är 
tämligen övertygad om att 
det blir omvända siffror då.

Tremålsskytten, Fredrik 
Rexin, var trots den överty-
gande segern imponerad av 
hockeyhjältarna.

– De är oerhört stabila. 
När det blev lite kroppskon-

takt eller kamp om bollen 
nere vid hörnflaggan var 
det svårt att komma åt dem. 
Tomi Kallio var snabb på 
skridskorna och hade fin 
klubbteknik. Backen Henrik 
Tömmernes var duktig och 
inte jättelätt att runda.

Nämnde Rexin är en stor 
supporter till Frölunda Indi-
ans och var sugen på att jaga 
lite autografer.

– Jag fick aldrig tillfälle, 
men vår materialare, Ulf Jo-
hansson, var snäll och fixade 
en vimpel med en massa sig-
naturer på, meddelade en 
nöjd Rexin.

Ale-Surte kunde glädjas åt 
ett fenomenalt arrangemang, 
där radioprofilen Hasse An-
dersson starkt bidrog till un-
derhållningsvärdet.

– Det här är en världsu-
nik händelse – ett hockeylag 
möter ett bandylag i bandy – 
jättekul att det händer här i 
Ale Arena, poängterade ra-
diorösten.

Cerry Holmgren, initia-
tivtagare till eventet, var na-
turligtvis mycket nöjd med 
både evenemanget och re-
sultatet.

– Frölunda har varit suve-
räna att samarbeta med och 
nu har vi bevisat för både 
oss själva och andra att det 
går locka mycket publik till 
arenan. Nu tittar vi på kom-

mande arrangemang, det är 
så här vi måste jobba.

Frölunda Indians spela-
re log både brett och snett. 
Målvakten Joakim Lund-
ström var förtvivlad efter en 
darrig matchinledning.

– Hur ska jag göra? Jag har 
ju ingen klubba…

Per-Johan Axelsson, 
NHL-meriterad fixstjärna i 
Frölunda, hade anmält sitt 
intresse att 
vakta målet, 
men det satte 
Kenth Nor-
berg stopp 
för.

– Det är det 
enda vi har 

bestämt; ikväll ska ”Pebben” 
få åka skridskor rejält!

Det fick han.

Indianslakt inför storpublik
– Succé när Ale-Surte mötte Frölunda inför 1000 vittnen
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BANDY på skoj

Ale-Surte – Frölunda Indians 18-6 (7-1)

BRIDGE
Vid partävlingen i snöigt Alvhem den 
9 nov deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson      123
2. Rune Ögren/Torsten Johansson      88
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson                 87

Det är aldrig för 
sent att lära sig 
åka skridskor!

Nu har vi startat en 
skridskoskola för 
vuxna i Ale Arena

Anmäl dig/er till:
skridskoskolanykkale@gmail.com 

Vi tränar onsdagar 20.00-21.00 i Ale arena
Kostnad 1500 kr 

(gäller för både höst- och vårtermin)

Division 3 västsvenska västra
Fjärås – Ale HF 31-23
Mål Ale: Mikael Strigelius 5, Fredrik 
Berggren 5, Nicklas Eriksson 5, 
Andreas Johansson 2, Hafsteinn 
Hafsteinsson 2, Fredrik Johansson, 
Jokaim Samuelsson, Peter Welin 
och Christoffer Engström 1 vardera. 
Matchens kurrar: David Edwardsson 
2, Peter Welin 1.
Fjärås HK 8 62 13
Ale HF 8 40 12
IK Nord 8 37 12
Rosendals IK 8 29 8
Hisingen/Backa 7 22 8
IK Baltichov 7 -10 6
Rya HF 8 -10 6
ÖHK 2002 8 -41 6
BK Banér 8 -15 4
ÖHK Göteborg 7 -28 3
Jugo Swed 7 -49 2
Majornas IK 8 -37 0

Division 3 damer Göteborg
Varberg – Nödinge SK
Mål NSK: Jessica Pettersson 7, 
Catrine Aronsson 6, Sandra Josefs-
son 5, Caroline Karlsson 4, Elina 
Mathiasson 2, Marie Karlsson, Ranya 
Rmayle och Sara Andréasson 1 var-
dera. Matchens kurrar: Jessica Pet-
tersson 2, Catrine Aronsson 1.

Crocodiles 8 77 14
Bjurslätts IF 7 53 14
BK Banér 8 52 12
Nödinge SK 8 23 12
Heidlös 7 60 10
HK Varberg 7 -17 6
HP Warta 7 -21 6
Onsala HK 7 -6 4
Kungälvs HK2 7 -39 2
Kortedala HC 7 -38 0
Mölndals HF 7 -144 0

Frölunda Indians lyckades inte bjuda Ale-Surte något större motstånd i utmaningen i Ale Arena. Trots förenklade regler för 
hockeymiljonärerna påminde det mest om kattens lek med råttan...

Joakim Lundström, förtvivlad målvakt i Frölunda fick trots 
18 insläppta skriva autografer.
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...och även Åtvidaberg var chanslösa mot Vildkatterna
ÅTVIDABERG. Ale-Surte 
fortsätter att imponera.

Nykomlingen Åtvidaberg 
fick sig en lektion de sent 
kommer att glömma.

15 mål på två matcher 
visar att Ale-Surte är på 
gång i år.

Lägger man till utklassningen 
av Frölunda Indians i onsdags 

har Ale Arenas kelgrisar gjort 33 
mål, ett snitt på 11 fullträffar per 
match, under en vecka.
Än så 
l ä n g e 
bör till-
l ä g g a s 
att mot-
ståndet 
har varit av ringa art. Redan på 
lördag väntar tuffare tag då Vä-

nersborgslaget, Blåsut, tar emot. 
Laget slog precis som Ale-Sur-
te, Otterbäcken med god margi-

nal (9-3).
Mot Åtvidaberg svarade ny-
förvärvet Robin Mohlén för 
en stark prestation då han 
precis som målkungen, Lasse 
Karlsson, sköt fyra mål.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

BANDY
Allsvenskan södra, lördag 13 nov
Åtvidaberg – Ale-Surte 1-13 (0-3)

En ovanlig syn. Nicklas Lasu jagades av Johan Grahn. Det 
var mest tvärtom...


