
HOL. Skepplanda gjorde 
processen kort i premi-
ären.

Två snabba mål i 
första halvlek, båda av 
Christian Rönkkö, tog 
udden ur matchen.

– Skönt att börja med 
en seger, men vi har lite 
att jobba med, sum-
merade SBTK-tränaren 
Jonas Andersson sina 
intryck.

Nu ska det enligt oberoen-
de utsago på plats bekräftas 
att premiären 
i division 5 
Västergötland 
västra aldrig 
nådde några 
högre höjder.

– En ganska typisk första 
match. Vi kan självklart be-
tydligt bättre än så här, men 
vi måste börja någonstans. 
I fjol inledde vi med en sur 
förlust trots att vi spelade bra. 
Nu fick vi full pott utan att 
egentligen ha bevisat någon-
ting, konstaterade Jonas An-
dersson uppriktigt.

Christian Rönkkö fick äran 
att premiärmåla för Skepp-
landa två gånger om. Båda 
målen var enkla och föran-
leddes av mer eller mindre 

bjudningar från hemmala-
gets sida.

Säven/Hol tog överras-
kande över taktpinnen efter 
paus och med lite otur kunde 
det blivit spänning. Så långt 
utmärkte mittbacken Niclas 
Hylander utvisades nämli-
gen med tjugo minuter kvar 
att spela.

– Han visste nog inte rik-
tigt vad han gjorde. Han tog 
bollen med händerna och det 
var inte mycket att säga om, 
sa Jonas Andersson.

Nu blev det aldrig någon 
riktig fara på taket, men ut-

visningen 
innebär att 
lagledningen 
måste ändra 
på sitt super-
täta mittlås till 

hemmapremiären mot Halv-
orstorp.

Med spelare som Mattias 
Johansson i bagaget är oron 
troligtvis tämligen begrän-
sad. Skepplanda har en bra 
trupp med många alternativ, 
men nu har serien börjat och 
det är hög tid att varva upp.
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FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Säven/Hol – Skepplanda 0-2 (0-2)

Rönkkö premiärmålade för SBTK
BOHUS. Det posi-
tiva först, Alexander 
Wetterberg kommer 
att vakta Ale-Surtes 
bandymål även nästa 
säsong.

Det negativa sen, 
klubben har fort-
farande inte hittat 
någon A-lagstränare.

På ett medlems-
möte i måndagskväll 
informerades om 
situationen i såväl 
laget som klubben.

Annandag påsk hindra-
de inte bandyvännerna att 
lämna eftermiddagssolen 
och ta plats i Paradisstu-
gan vid Jennylund. Ale-
Surte BK bekräftade för 
medlemmarna att Johan 
Grahn lämnar laget för 
spel i Gripen, Fredrik 
Korén går till Gais och 
Johan Malmqvist lär inte 
fortsätta resa från Lidkö-
ping. Det är också osäkert 
kring spelare som Andreas 
Linde, Felix Nyman och 
Marcus Hillukkala.

–Erik Olovsson har vi 
kontrakt med och än så 
länge har vi inget kon-
kret bud på honom. Han 
är positiv till en fortsätt-
ning, säger ordföranden, 
Carl Ahlgren.

Föreningen samtalar 
med ett antal tänkta nyför-
värv, men det finns ett stort 
bekymmer i Ale-Surte.

– Vi har en mycket be-
gränsad budget och att 
hitta bra billiga bandyspe-
lare som gärna är gratis är 
inte så lätt, säger Ahlgren 
som är medveten om att 
truppen måste breddas.

– Vi behöver ett antal 
kompletteringsspelare och 
det jobbar vi på.

Överst på dagordningen 
står dock något helt annat. 
Klubben måste hitta en ny 
A-lagstränare.

– Faktum är att hela or-
ganisationen runt laget 
ser ut att försvinna. Johan 
Larsson som har varit lag-
ledare i många år har av-
iserat sin avgång. Göran 
Adolfsson är på väg till 
Karebys damer och sen 
är det inte så mycket kvar, 
konstaterar Ahlgren som 
är väl medveten om att 
just tränaren också brukar 
kosta en slant.

– Eftersom vår budget 
redan är mer eller mindre 
intecknad blir det särskilt 
svårt att övertyga någon 
om uppdraget. Vi hoppas 
självklart att vi ska hitta 
nya pengar och vi behöver 
verkligen allt stöd vi kan få 
från våra medlemmar och 
mötet ikväll kändes posi-
tivt, avslutade Carl Ahl-
gren.

Ale-Surte för också 
samtal med Ale kommun 
om hur Ale Arena ska 
drivas den kommande sä-
songen. Förhoppningen 
är att det åtminstone ska 
finnas is 1 oktober.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Christian Rönkkö gjorde 
Skepplandas båda mål i serie-
premiären borta mot Säven/
Hol som vanns med 2-0.

Ale-Surte 
letar billigt

Ale GK tog lärdom av förra vintern och i år har klubbens 

Det våras för Ale Golfklubb
– Greenerna öppnar nästa helg

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tisdagsgruppen på Ale GK har under vintern arbetat med Tisdagsgruppen på Ale GK har under vintern arbetat med 
att iordningställa ett klubbrum på Kungsgården.att iordningställa ett klubbrum på Kungsgården.

personal arbetat med att ta 
bort is på banan. Dessutom 
har tio av greenerna försetts 
med täckduk för att på så sätt 
åstadkomma en växteffekt. 
Den senaste tidens solsken 
och värme har också gjort 
sitt till.

– Det är viktigt att inte 
öppna banan för tidigt utan 
att gräset tillåts växa och får 
klippas ett par gånger innan 
spelarna släpps på, säger 
Henning Lundström.

– Vill man vara riktigt säker 
på att banan är öppen gör man 
klokt i att ringa vårt kansli.

Ale GK ser fram emot årets 
säsong med tillförsikt. Under 
vintern har tisdagsgruppen, 
som består av ett tiotal pen-
sionärer, arbetat med att iord-
ningställa ett klubbrum i an-
slutning till restaurangen.

– I klubbrummet ska det 
finnas lite sköna möbler där 
folk ska kunna slå sig ner, 
ta något gott att dricka och 
snacka lite grann. Vi ska också 
ha en tv med sändningar från 
Viasat Golf, berättar Stig 
Larsson.

– Vi vill att Kungsgården 
ska vara en social mötesplats, 
inte bara för golfare. Vi har 
exempelvis en utsökt restau-
rang som är väl värd ett besök. 
Nu kommer också en tid då 
naturen här uppe visar sig 
från sin allra bästa sida, av-
slutar Stig Larsson.

ALVHEM. Det grönskar på Kungsgården.
Nästa lördag öppnar sommargreenerna på Ale 

GK.
– Lördag 7 maj är ett preliminärt datum som vi 

siktar på. Greenerna har tagit sig riktigt bra, för-
klarar Stig Larsson.

Tacobuffé med alla 
klassiska tillbehör
1 glas: Öl eller Vin 
Från kl: 17.00
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 SJÄLVMÅLET...
PÅ VADBACKA

PREMIÄR 

FREDAG 29 APRIL

Herr div 5, VÄSTRA, 

Forsvallen 18.30
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