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BOHUS. Trots derbyför-
lusten i prestigemötet 
mot Surte IS FK var 
det leenden i Bohus IF.

Fotbollen har gått en 
ny vår till mötes.

– Det är hans för-
tjänst, säger lagledaren 
Stefan Nilsson och 
pekar på årsfärske trä-
naren Bengt Ryberg 
som bland annat tränat 
Kode IF under fem år.

Bohus IF och Surte IS FK 
har båda fått en bra start i 
årets seriespel. Låt vara att 
division 7D Göteborg inte 
är mycket att skryta med, 
men någonstans måste resan 
börja. I Bohus IF har klub-
bens eldsjälar sakta börjat 
se ljuset i tunneln. Truppen 
är inte jättestor, men killar-
na som numera tränar regel-
bundet under Bengt Rybergs 
ledning är ambitiösa.

– Det är en spännande ål-
dersstruktur med bara två 
30-åringar och merparten 
mellan 18-23 år. Vi börjar lite 
försiktigt och försöker skapa 
linjer i spelet allt eftersom. 
Jag är imponerad av vad vi har 
åstadkommit hittills. Målet 
var 12 poäng under vårsä-
songen, men vi har redan 
skrapat ihop 14, säger Bengt 

Ryberg som inte tog derby-
förlusten särskilt hårt.

– Nej, men för killarna var 
det en viktig match. De har 
inte pratat om något annat 
den senaste tiden, så nästa 
gång vi möts får de nog se 
upp!

Även om Bohus såg pig-
gast ut var det gästernas 
rutin som fällde avgörandet. 
Fredrik Thelaus fick till och 
med två chanser från straff-

punkten. Den första sparken 
från elva meter räddade BIF-
keepern Sebastian Björklund, 
men en kvart före slutet blåste 
domaren ännu en gång straff.

– Jag tvekade aldrig att ta 
hand om den. Det finns inte 
på kartan att missa två straf-
far, inte mot Bohus, inte i ett 
derby, inte på Jennylund med 
den här inramningen, sa den 
tidigare bandystjärnan Fred-
rik Thelaus som sedan kunde 

ha blivit syndabock istället för 
matchhjälte.

– Ja, han visade rött kort 
där. Det gör inget, jag är till-
baka till nästa derby, sa Thella 
med ett brett leende.

Även Surte vittnar om nya 
friska tag. Sefedin Harbas är 
ny som spelande tränare och 
hade bara truppen varit lite 
bredare så….

– Egentligen har vi samma 
bekymmer som Bohus. Det 
borde vara en trupp, men det 
finns för mycket stolthet och 
lite för många gamla huvar 
kvar i klubbarna. På sikt blir 
det kanske så ändå, funde-
rade Fredrik Thelaus innan 
han gick av planen, tre poäng 
rikare.

Medvind för Bohus IF
– Men Surte IS vann derbyt

Fick dra till skogs. Fredrik Thelaus, erfaren mittback i Surte IS FK, avgjorde derbyt mot 
Bohus och fick sedan se det röda kortet. "Thella" avslöjade också att Surte gjort klart med 
Lasse Karlsson som väljer bollskorna om inte Gais Bandy har träning.

Tuffa debytag, då går Martin Melander vinnande ur striden.

Bengt Ryberg är ny tränare för året i Bohus IF.

Unga pigga anfal-
lare i Bohus sys-
selsatte Surtes 
rutinerade försva-
rare..

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

www.laget.se/nodingesk

Nödinge SK Handboll
kallar sina medlemmar 
till ordinarie årsmöte!

Vi möts den 14 juni kl 18 
i Nödinge sporthall

Motioner till årsmötet skall vara
styrelsen tillhanda senast 12 juni

Motioner skickas till
nskkansli@gmail.com

Välkomna!
Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
                           www.kungalvssolskydd.se
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Utmarksvägen 18.  Tel. 0303-644 96.  Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16

MARKISER
TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bordtennis till hösten
Bohus IF som nyligen startat upp en 
friidrottssektion på nytt har mer på 
gång. Till hösten drar bordtennisen 
igång igen med ledare initialt från 
Göteborgs Bordetennisförbund. Inled-
ningsvis blir det en försöksperiod för 
att se hur stort intresset är.

Ju tidigare du bokar desto 
bättre rabatt får du! 

Ring för priser och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

fotografering
student  och bal
boka-nu-rabatt

www.fotograflottis.se


