
VÄNERSBORG. Ale-
Surte BK stred tappert 
i två kvalmatcher mot 
IFK Vänersborg.

Elitserien får vänta 
ytterligare ett år.

En bibehållen trupp 
kryddad med något 
erfaret nyförvärv och 
Ale-Surte är där.

16-7 på två matcher – visst var 
IFK Vänersborg bättre än de 
blågula, men inte så mycket...

– Den första matchen blir 
väldigt avgörande för utgång-
en. Vi hade behövt leda med 
ett par mål inför avgörandet 
om det här skulle gått vägen, 
säger surtetränaren Peter 
Rönnqvist.

Precis som i första mötet 
i Ale Arena hade Ale-Surte 
inte domsluten på sin sida. I 
lördagens första halvlek fick 
hemmalaget med sig två offsi-
de-mål och det gav definitivt 
inte den positiva energi som 
Vildkatterna hade behövt för 
att rå på sin övermäktiga mot-
ståndare. Ett sargat Ale-Surte 
kom till spel med två avbyta-
re, men flera av spelarna var 
mer eller mindre ihoptejpa-
de för att kunna genomföra 
matchen.

– Felix Nyman har till ex-
empel spelat med en fraktur i 
handen de tre senaste match-
erna. Det är 
troligtvis båt-
benet som är 
av, konstaterar 
Peter Rönn-
qvist.

Matcherna 
mot den etablerade elitserie-
klubben Vänersborg visar att 
det är ett stort steg till den 
yttersta eliten, men också att 
Ale-Surte trots allt är på rätt 
väg. De pressade IFK i 60 mi-
nuter i första mötet och hade 
med rätt domslut fått minst 
oavgjort. Vad som krävs är 
självklart en bredare trupp, 

att kunna gå runt på fler spe-
lare när tempot skruvas upp 
är ett måste.

Stark säsong
Sammanfattningsvis måste 
klubben och laget ändå vara 
fantastiskt nöjda med hur sä-

songen för-
löpt. Att med 
ett konkurs-
hot hängan-
des över sig 
ta sig samman 
och bara vara 

två matcher från avancemang 
till elitserien är imponerande.

– Killarna har spelat med 
stort hjärta, säger Peter 
Rönnqvist.

Lagledningen i allmänhet 
och huvudtränaren i synner-
het har fått ut max av det som 
fanns kvar av truppen.

Vad händer nu?

– Jag har inte hört något på 
länge och vet faktiskt inte 
hur jag ska tolka tystnaden. 
Jag har fått en förfrågan om 
att fortsätta, men jag vet inte 
med vad. Så vitt jag har för-
stått efter samtal med spelar-
na är det bara Erik Olovs-
son som har kontrakt nästa 
år, alla andra är fria att gå. Jag 
måste veta om det finns några 
spelare att träna och vilka 
mål klubben har i framtiden. 
Innan det har presenterats 
för mig kommer jag inte att 
kunna lämna något besked, 
säger Peter Rönnqvist.

Vilka möjligheter har 
Ale-Surte?
– Nästa år har klubben en 
stor chans att vinna allsvens-
kan om de får behålla truppen 
och kanske kompletterar den 
med ett par namn. Ett slitet 
Boltic kommer tillbaka, Fril-

lesås och Mölndal kommer 
upp. Gais försvinner. Jag ser 
inget lag som kan hota Ale-
Surte, men det förutsätter 
att truppen bibehålls och att 
klubben verkligen vill gå upp.
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NÖDINGE. Det blev 
hemmaseger när Skol-
DM i längdskidåkning 
avgjordes i Dammekärr 
i onsdags.

Colin Fransson-Lee 
från OK Alehof motsva-
rade alla högt ställda 
förväntningar och var 
först i mål.

– Jag visste att jag 
skulle ha en bra chans 
och idag stämde det 
fint, förklarade en belå-
ten segrare.

Skol-DM lockade ett 40-tal 
åkare till Dammekärr, men 
bara tre från Ale. Colin 
Fransson-Lee från årskurs 9 
på Ahlafors Fria Skola hade 
sällskap av skolkamraten 
Viktor Sjöberg. Från Kyrk-

byskolan anslöt Tilda Karls-
son, som såg till att vinna 
tjejklassen i stor stil.

Deltagarna åkte en klas-
sisk bana som mätte 2,6 
kilometer. Snabbast i spåren 
var Colin Fransson-Lee som 
klockades för tiden 10.16.

– En hyfsad tid, ansåg 
Colin.

Colin Fransson-Lee tävlar 
för OK Alehof, men har bara 
skidåkningen som en andras-
port. Fokus ligger annars på 
orienteringen.

– Skidåkningen är ett bra 
sätt att hålla igång konditio-
nen under vintern. När våren 
kommer är det full sats-
ning på orienteringen. Det 
blir träning några gånger i 
veckan, säger Colin.

Skol-DM blev en bra 

avslutning på skidsäsongen 
2010/11. Spåren i Damme-
kärr sjunger dessutom på 
sista versen.

– Spåren var sådär. Nu var 
det klassisk stil som vi åkte, 
men personligen så föredrar 
jag fristilsåkning.

Lokaltidningen ber att få 
gratulera Colin Fransson-
Lee och Tilda Karlsson till 
sina respektive guldmedaljer.

– Colin och Tilda segrade på Skol-DM Skol-DM
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Kompisarna från Ahlafors Fria Skola, Viktor Sjöberg och 
Colin Fransson-Lee, slutade fyra respektive etta på årets 
Skol-DM.

Tilda Karlsson från Kyrkbyskolan vann tjejklassen, här påhe-
jad av Viktor Sjöberg och Colin Fransson-Lee.
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Tack för underhållningen! BANDY

HANDBOLL

Elitseriekval
IFK Vänersborg – Ale-Surte 9-2 
(4-1)
Mål Ale-Surte: Erik Olovsson, Jens 
Samuelsson. Matchens kurrar: 
Fredrik Korén 3, Felix Nyman 2, Jens 
Samuelsson 1.
Ale-Surte BK – IFK Vänersborg 
5-7 (3-2)
Mål Ale-Surte: Johan Grahn 2, Erik 
Olovsson 2, Jens Samuelsson. 
Matchens kurrar:
Erik Olovsson 3, Alexander Wetter-
berg 2, Felix Nyman 1.

Division 3 Göteborg damer
Nödinge SK – Warta 22-21 (16-10)
Mål:  Elina Mathiasson 5 , Jessica 
Pettsson 4, Caroline Karlsson 3, 
Jessica Edler 3, Sara Andreasson 2 , 
Sandra Josefsson 2, Jennifer Juste-
sen 2 , Michaela Sjöstrand 1.
Matchens kurrar: Sara Andreasson 
2, Jessica Pettsson 1.

Bjurslätts IF 16 136 30
Heidlös 16 63 23
Nödinge SK 16 33 23
BK Banér 16 26 22
HP Warta 16 -2 16
Kortedala HC 16 -23 10
HK Varberg 16 -45 10
Onsala 16 -17 8
Kungälvs HK 2 16 -171 2

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Jugo Swed 30-24 (16-10)
Mål Ale: Niklas Eriksson 4, Christof-
fer Engström 4, Hafstein Hafsteins-
son 4, Joakim Samuelsson 4, 
Andreas Johansson 3, Fredrik Berg-
gren 2, Michael Forsberg 2, Markus 
Hylander 2, Martin Olsson 2, Fredrik 
Johansson, Michael Strigelius och 
Niclas Svensson 1 vardera. Matchens 
kurrar: Christoffer Engström 2, Fred-
rik Berggren 1.
Sluttabell 2010-2011

IK Nord 22 176 41
Rosendals IK 22 180 37
Fjärås HK 22 155 34
Hisingen/Backa 22 81 30
Ale HF 22 38 23
Rya HF 22 -42 22
IK Baltichov 22 -7 20
BK Banér 22 -51 16
ÖHK 2002 22 -112 16
ÖHK Göteborg 22 -111 12
Jugo Swed IF 22 -160 8
Majornas IK 22 -147 5

– Kvalet mot IFK Vänersborg var bara en bonusIFK Vänersborg var bara en bonus
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BANDY
Kval till Elitserien
Ale-Surte BK – IFK Vänersborg 5-7
IFK Vänersborg – Ale-Surte BK 9-2

Vågen för tillresta surtesupportrar som tackade för årets bandyunderhållning. Det har ju minst sagt varit dramatiskt kring 
Ale-Surte den gånga säsognen.

Adam Rohr och Ale-Surte gav IFK Vänersborg en ordentlig 
match i Ale Arena och ledde med 5-2 innan orken tröt.


