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BRIDGE
Vid partävlingen den 22 mars i 
Alvhem deltog 9 par. Medel var 72 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  87
2. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson  80
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           78
4. Stig Christensson/Nils Lindström   76
5. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   72

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

NU BÖRJAR SAMLANDET 
TILL FORSVALLENS 
ÅRLIGA PÅSKBRASA. 

Ris, trädgårdsavfall, 
julgranar kan ni lämna på 
anvisad plats på Forsvallen.

VI ÅTERKOMMER MED TIDER 
ANGÅENDE PÅSKFIRANDET.

www.skepplanda.se
Välkomna!

PÅSKBRASA!

BandymästarinnorBandymästarinnor
som njuter av guldetsom njuter av guldet

NÖDINGE. De ler ikapp.
Ales två svenska 

mästarinnor i bandy.
Victoria Stiller, 22, 

och Sofia Adolfsson, 15, 
har redan nått största 
möjliga framgång.

Vi träffas på Svenheimers 
konditori i Nödinge, en vecka 
efter Kareby IS SM-guld på 
Studenternas i Uppsala. Den 
flerfaldiga mästarklubben 
AIK stod för motståndet och 
var favorit även i år.

– Men vi kände oss aldrig 
chanslösa. Det kändes som att 
vi var i bra form och i semifi-
nalspelet mot Nässjö stämde 
allt, berättar Victoria Stiller.

Finalen däremot tyckte 
ingen av dem nådde upp i 
några himmelska höjder.

– Det var mest kamp, men 
det passade oss. Vi var väldigt 
taggade, säger Sofia Adolfs-
son.

Båda spelade sin första 
SM-final och blev därmed 
historiska när Kareby IS tog 
sitt första guld genom tider-
na. Att åka in på Studenter-
nas inför nära 1000 åskådare 
var obeskrivligt.

– Särskilt när national-
sången spelades kände jag 
rysningar, erkänner Sofia.

Vad som blev mest min-
nesvärt var de båda helt över-
ens om.

– När domaren blåste av 
matchen, det var karriärens 
skönaste slutsignal, utbris-
ter de.

Hyllade hjältar
Lördagskvällen bjöd på ban-
dygala och ett långt guldfiran-
de. Det fortsatte även i helgen, 
då Kungälvs kommun, spon-
sorer och klubbens eldsjälar 
hyllade sina hjältar på hem-
maplan. Att både Victoria 
och Sofia redan i tidig ålder 
har kvitterat ut det finaste i 
svensk bandy – ett SM-guld 
– påverkar inte motivationen.

– Nej, nu måste vi försva-
ra guldet. Den här upplevel-
sen vill vi gärna vara med om 
igen!

För Victorias del var fram-
gången ett resultat av sex års 

slit i Karebys A-lag. 
– Jag skulle egentligen 

varit i Australien, åkte dit ti-
digare i höst men trivdes inte 
och kom hem efter sju veckor. 
Det är jag väldigt tacksam 
för idag, säger Victoria och 
kramar medaljen.

Sofia Adolfsson gjorde 
debut förra året, då blott 14 
år gammal, och hade mycket 
att glädjas åt förra helgen. 
Inte nog med att Kareby tog 
SM-guld, Ale IBF som Sofia 
också har spelat med under 
året, kvalificerade sig för di-
vision ett nästa säsong.

– Det är makalöst. Jag 
har bara tränat inneban-
dy en gång i veckan i år och 
det hoppas jag kunna fortsät-
ta med. Jag vill inte behöva 
välja idrott redan vid 15-års 
ålder. Det vore kul att kom-
binera spel i division ett med 
allsvensk bandy, säger hon.

De talar gott om laget, Ka-
rebys och Ale-Surtes gemen-
samma satsning på ett damlag 
har givit resultat.

– Det har varit väldigt bra 
att vi har kunnat träna inom-
hus i Ale Arena. Stämningen 
har varit på topp hela säsong-
en och det kändes helt rätt att 
vi fick vinna i år, avslutar Vic-
toria och Sofia.

SOFIA ADOLFSSON
Ålder: 15
Bor: Bohus
Dagtid: Bohusskolan. ”Till hösten 
ska jag läsa samhäll på Hvitfeldt-
ska i Göteborg”.
Kvällstid: ”Mest träning, är det 
inte bandy så är det innebandy 
med Ale IBF”.
Bästa egenskap: Go o glad.
Bästa egenskap som bandyspe-
lare: ”Ettrig med bra spelupp-
fattning”.
Sämsta egenskap: Envis.
Drömyrke: Egen företagare. ”Vill 
gärna driva en egen boutique”.
Moderklubb: Ale-Surte BK.
Position: Spelfördelare på mitt-
fältet.
Bonusfakta: Har att brås på. 
Pappa Göran Adolfsson och 
dennes bror Peter Adolfsson är 
ikoner i Ale-Surte BK:s historie-
böcker.

– Karebys SM-tecken en 
dröm för Sofia och Victoria

- Älska handboll

www.klubben.se/alehf

27 april
Alla hälsas välkomna till
HANDBOLLENS DAG!

Vi samlas ca 17.00 
i Älvängens kulturhus,

servering, lotterirer m.m.

Mer info inom kort

Njuter av segerns sötma gör Sofia Adolfsson och Victoria Stiller. Aletjejerna var med och 
fixade Karebys första SM-guld i bandy på Studenternas i Uppsala förra helgen.

FOTBOLL
Träningsmatcher
Bollebygd – Ahlafors 2-1 (1-0)
Mål AIF: Jihad Nashabat.

Ahlafors – Skepplanda 2-2 (1-1)
Mål AIF: Martin Johansson, Fer-
nando. SBTK: Självmål, Daniel 
Larson.

IFK Emtunga – Skepplanda 1-4 
(1-3)
Mål SBTK: Mattias Johansson, Linus 
Carlsson, Daniel Larson, Christian 
Rönkkö.

Bosna – Lilla Edet 1-2 (0-0)
Mål LEIF: Martin Erlandsson, Emil 
Lundblad.

Älvängens IK – Alvhems IK 8-1
Mål ÄIK: Patric Skånberg 3, Anders 
Wester 2, Mattias Ögren, Niklas 
Ahlbom, Albin Leyonlund. AIK: Ronny 
Gidlund.
 

VICTORIA LENA 
STILLER

Ålder: 22
Bor: Nödinge
Dagtid: Pluggar social kontroll.
Kvällstid: ”Om jag inte tränar 
umgås jag med kompisar”.
Bästa egenskap som person: 
Omtänksam.
Bästa egenskap som bandyspe-
lare: ”Jag är ganska bra på skrid-
skorna”.
Sämsta egenskap: Slarvig.
Drömyrke: Psykolog, socionom 
eller polis.
Bonusfakta: Kallas ”geten” i 
delar av kompiskretsen.
Moderklubb: Ale-Surte BK.
Position: Anfall.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


