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BANDY
Allsvenskan södra
Ale-Surte – Jönköping 13-3 (7-1)
Mål Ale-Surte: Johan Grahn 4, Erik 
Olovsson 3, Johan Malmqvist 2, 
Lasse Karlsson 2, Fredrik Korén och 
Jens Samuelsson 1 vardera. Match-
ens kurrar: Johan Grahn 3, Johan 
Malmqvist 2, Kalle Ahlgren 1.
Publik: 150.

HANDBOLL
Division 3 Göteborg damer
Nödinge SK – Banér 16-17
Mål: Elina Mathiasson 5 , Sandra 
Josefsson 4 , Ranja Rmayle 2, Marie 
Karlsson 2, Caroline Karlsson 2, Jes-
sica Pettersson 1. Matchens kurrar:  
Carina Svensson (MV) 2, Marie 
Karlsson 1.

BRIDGE
Snövädret gjorde att bara 6 par 
ställde upp till partävling i Alvhem 
den 23 november. Medel var 50 
poäng och resultatet blev följande: 
1. Raimo Penttilä/Nils Lindström     57
2. Lilly Karlbom/Elsa Persson          56
3. Torsten Johansson/Rune Ögren   50
4. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   49
5. Ingrid Andersson/Ronny Andersson  47
6. Bo Severinsson/Göte Olsson        41

Det handlar om att hitta balansen 

mellan dig och din tonåring

Är du tonårsförälder eller förälder till barn på väg in i tonåren? 

Kom och lyssna på och bli inspirerad av den omtyckte ungdomsfors-

karen Mats Trondman. Med ett enastående bild- och kroppsspråk tar 

Mats Trondman oss med på en resa i barn och ungdomars värld på ett 

sätt som måste ses och höras. Föredraget är kostnadsfritt.

Välkommen!

Tid: Tisdagen 7 december kl 19.00–21.00

Plats: Teaterlokalen Ale gymnasium

Ungdomsforskaren 

Mats Trondman.
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Älvängen 
Kulturhus

- Älska handboll

www.klubben.se/alehf

5/12 Div 4 A Dam 
Derby Kl: 15.30 

ALE HF-NÖDINGE SK

Vill du spela handboll? 
Flickor -98, -99 & -00

Ring Fredrik 0705-33 71 65

1/12 Div 3 A herr 
Kl: 20.30 

ALE HF-ROSENDAL IK

Nu är Ale-Surte Nu är Ale-Surte 
riktigt på bettetriktigt på bettet
BOHUS. Full pott och 
en målskillnad på +34 
efter fyra spelade 
omgångar.

Ale-Surte BK domi-
nerar totalt i bandyall-
svenskan.

– Ja, men snart 
väntar tuffare mot-
stånd fast visst ser det 
bra ut, säger tränare 
Peter Rönnqvist.

Det finns för tillfället inte så 
mycket att klaga på för lag-
ledningen. Killarna visar en 
seriös inställning och tram-
par igång rejält direkt efter 
avslag. Sin vana trogen tog 
Ale-Surte ledningen med 3-0 
inom loppet av tolv minuter. 
Efter en halvtimme stod det 
5-0, fyra av målen inprickade 
av Johan Grahn som lyser av 
självförtroende.

– Det är ett privilegium 
att få jobba med så ambitiö-
sa killar. Det är så många som 
vill vinna och alla vill verk-
ligen utvecklas. Grahn är ett 
bra exempel, menar Peter 
Rönnqvist.

Jönköping hade som 
väntat inget att 
sätta emot.

– När vi 
dessutom har 
så bra utdel-
ning på våra 
fasta situationer är det inte 
lätt för dem att bjuda upp till 
kamp.

Nu gäller det att behål-
la skärpan. Nässjö borta på 
lördag är en motståndare av 
en helt annan kaliber.

Är det något som oroar?
– Inte just nu. Alla är friska 

och krya. På sikt kan jag se att 
truppen är väldigt tunn. Får 
vi bara vara skadefria kommer 
vi bli svårstoppade, men blir 
fel gubbar indisponibla kan 
det bli problem. Det är inget 
unikt för Ale-Surte. Så är det 
för de flesta lagen på den här 
nivån. Vi får hålla tummarna, 
säger Peter Rönnqvist
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Johan Grahn var stekhet mot Jönköping och svarade för fyra fullträffar, alla under den 
första halvtimmen. Ale-Surte har målfrossa för tillfället och förhoppningsvis håller det i sig 
när Nässjö ska bemästras på bortaplan nu på lördag.


