
BOHUS. Ale-Surtes 
huvudtränare Peter 
Rönnqvist slutar.

Han lämnar klubben 
redan efter en säsong.

– Min familje- och 
arbetssituation tvingar 
mig tillbaka till Stock-
holm och sedan ser 
Ale-Surtes framtid 
mycket osäker ut, 
säger han till lokaltid-
ningen.

Ale-Surte slutade tvåa i All-
svenskan södra och fick kvala 
till elitserien, där blev IFK 
Vänersborg för svåra.

– Lagets prestation är jag 
mycket nöjd med. Killarna 
kämpade tappert trots tur-
bulensen runt klubben. Det 
är beklagligt att Ale-Surte 
inte orkar fortsätta sin sats-
ning. Jag har bara fått negati-
va besked från ledningen och 
då var det inte så svårt för 
mig att sluta. Jag saknar täv-
lingsinstinkten i styrelsen och 
tror det kommer ta tid innan 
Ale-Surte, om ens någonsin, 
når elitserien. Det blir ju inte 
lättare av att kommunen helt 
saknar intresse i frågan, säger 
Peter Rönnqvist.

Beskedet satte omgående 
igång spekulationer. Ryktes-
spridningen kring flera spe-
lare har pågått en längre tid. 
Enligt Rönnqvist är nio spe-
lare i truppen seriöst uppvak-

tade. Något som bland andra 
Johan Grahn bekräftar.

– Jag har pratat med 
Gripen och det skulle kunna 
vara ett bra alternativ för mig 
eftersom jag studerar i Troll-
hättan, men helst av skulle vi 
se att Ale-Surte orkade fort-
sätta satsa. Sammanhållning-
en är suverän i laget och jag 
har haft fyra fantastiskt roliga 
år här, men finns det ingen 
möjlighet att utvecklas vidare 
måste jag gå. Gripen har ut-
talat en vision om att försöka 
vara tillbaka i elitserien inom 
ett par år och det känns spän-
nande, säger Grahn.

Att Ale-Surte dessutom 
mister tränaren Peter Rönn-
qvist gör inte saken bättre.

– Det är väldigt tråkigt. 
Peter har betytt otroligt 
mycket. Han var oerhört pro-
fessionell, menar Grahn som 
hoppas att styrelsen snart ger 
besked om hur nästa år ser ut.

– Vi är ju ganska många 
som funderar just nu och 
snart måste vi ta beslut. Vi har 
förvisso inga kontrakt, utan är 
fria att gå men vi känner för 
klubben och det hade varit 
roligt att veta hur de tänker.

När bestämmer du dig?
– Jag tänker ta beslut i 

veckan, säger Johan Grahn 
och menar att det inte är rätt 
mot någon part att dra ut på 
det.

Lokaltidningen nådde 

Ale-Surtes ordförande, Carl 
Ahlgren, under måndagen.

– Vi har ett avgörande sty-
relsemöte på tisdag (den här 
veckan) och måste då ta beslut 
rörande en del spelarfrågor. 
Vi har fått ihop en budget, 
men som alla förstår rymmer 
inte den någon elitsatsning. 
Vi måste konsolidera fören-
ingen ett par säsonger. Nu 
fokuserar vi på att betala till-
baka medlemslånen, men det 
betyder inte att vi måste ha 
ett jättedåligt bandylag. Det 
finns spelare som inte kostar 
skjortan. Fast killar som strä-
var efter att nå elitserien inom 
kort är inget för oss just nu, 
säger Ahlgren uppriktigt.

Han är medveten om att 
det kan bli en viss spelarflykt 
från laget, men det finns också 
krokar ute för nyförvärv.

– Idag vet jag att Johan 
Malmqvist inte blir kvar. 
Hans resor blir för dyra för 
klubben. Det är också fråge-
tecken för Johan Grahn och 
Marcus Hillukalla. Vidare 
finns det bud på flera andra, 
säger Ahlgren.

Årets komet, Erik Olovs-
son, är ensam om att stå 
under kontrakt, men det be-
tyder inte att han garanterat 
blir kvar.

– Självklart har vi fått för-
frågningar om Erik. Det är 
en av huvudfrågorna när sty-
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FOTBOLL

BRIDGE

Division 5 A Göteborg
Finlandia – Älvängen 0-3 (0-0)
Mål ÄIK: Rahel Faraj 2, Niklas Albom. 
Matchens kurrar: Niklas Albom 3, 
Rahel Faraj 2, Axel Lindegren 1.

Division 6 D Göteborg
Nol – IFK Hindås 2-0
Säve SK – Nödinge SK 3-2

Division 7 D Göteborg
Backatorp – Surte IS 3-3
Mål SIS: Fredrik Thelaus 2, Tony 
Pemaj. Matchens kurrar: Fredrik 
Thelaus 3, Daniel Sidji 2, Martin 
Melander 1.

Träningsfotboll
Annelund – Ahlafors IF 1-1 (1-0)
Mål AIF: Rasmus Johansson.

Division 4 Göteborg
Kärra/Klareberg – Ahlafors IF 4-2
Mål AIF: Cecilia Gustavsson

Vid partävlingen i Alvhem den 5 
april deltog 11 par. Medel var 80 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  100
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           93
3. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson 91
4. Torsten Johansson/Ole J Jensen   89
5. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson 88
6. Ingrid Andersson/Ronny Andersson 80
    Nils Lindström/Stig Christensson  80

Rönnqvist lämnar Ale-Surte

En föreläsning om: 

Ledarskap & Föräldrarskap
2 av Sveriges bästa föreläsare på området

TORBJÖRN NILSSON 
(Tränare Kopparbergs/Göteborg FC)

LISA EK 
(Spelare Kopparbergs/Göteborg FC)

27 april 
Ale Gymnasium
Kl: 17.30-20.30 

200:- ink. fika 
först till kvarn, max 300 biljetter

Anmäl till: 
k.skanberg@telia.com
Biljett finns även att köpa hos 
Allans i Älvängen

Lörd 16 april kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Skärhamn

Sönd 17 april kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Hindås

Onsd 20 april kl 18.30
Nolängen

Nol – Hyppeln

Onsd 20 april kl 18.45
Jennylund

Bohus – Hjuvik

Onsd 20 april kl 18.45
Älvevi

ÄIK dam – Kärra KIF

Onsd 20 april kl 19.00
Gläntevi
Alvhem – 

Stora Mellby

FOTBOLL I ALE

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

Nybörjarkurser och 
Kom-igång-kurser!
Vi hjälper dig hela vägen!

SÄSONGSSTART 

på Nödinge Golf!

www.nodingegolf.se •  0303-636 18

Peter Rönnqvist lämnar Ale-Surte som tränare redan efter en säsong.

Arkivbild: Allan Karlsson

Johan Malmqvist slutar 
också….

Och det gör nog även Johan 
Grahn som har förhandlat 
med Gripen Trollhättan. 

– Har bara fått negativa signaler från klubbenaler från klubben

relsen sammanträder. Spela-
re som Erik kostar också att 
behålla…

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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 drar Bohus IF igång 

friidrottsträningen 
i Jennylund, Bohus

Alla barn och ungdomar 
6 -14 år är välkomna!

Vi startar 

onsdag 4 maj kl 17.30 
och håller på till kl 19.00

Vi kommer fortsättningsvis bedriva 
friidrottsträning på  måndagar och onsdagar 
kl.17.30-19.00

Vid frågor ring Bohus IF 
kansli 031-98 14 11

Välkomna!


