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Torsdag 30/6:
13:00 Presskörning på banan
19:00 Fotboll i Höljes
20:00 After Game i ”Höljes Racebar”
22:00 The Playtones Show
Fredag 1/7:
16:00 Rallycross ”Supportrace”
19:30 After Race i ”Höljes Racebar”
22:00 Jill Johnsson konsert
Lördag 2/7:
10:00 Boksläpp med ”Lets dans” Tina
10:15 Rallycross EM träning
15:30 Officiell invigning
16:00 Rallycross EM, heat 1
19:30 After Race i ”Höljes Racebar”
21:00 Dans på startplattan med Willez
22:30 Rydell & Quick Show
Söndag 3/7:
10:00 Rallycross EM, heat 2 & 3
14.30 Träffa förarna som skriver autografer
15:00 Finaler
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I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service 
och tillmötesgående även efter köpet!

Slutspurt på 
alla våra 2011-års 

demobilar!

Telefon 0322-832 10 
Mån-tor 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.

Intill riksväg 42 mellan 
Alingsås och Trollhättan
www.prhusbilar.com

Vi har ca 75 husbilar i lager.

SÖNDAGSÖPPET 12-15

Sista 
söndagen för 
säsongen!

Ale-Surtes A-lag riskera spricka
S
K

EP
PLANDA

B
T
K

1948

Fotbollsskola 2011
I år arrangerar Skepplanda BTK en 

FOTBOLLSSKOLA för barn och ungdomar 

från årskurs 0 (förskola) till årskurs 6

 Datumet är 15-17 augusti 

med tiderna 10:00-15:00.

Kostnaden för fotbollsskolan är 300 kronor 

och avgiften medtages kontant till fotbolls-

skolan första dagen. I avgiften ingår boll, 

vattenflaska och lunch/mellanmål.

 
OBS! Sista anmälningsdatum är 30 juni!

 
Anmäl via mail;  sbtk@live.se

Mailet skall innehålla: Barnets namn, årskurs 

samtallergier.

 
Vid frågor;
Ricardo Nascimento, tel: 0739-76 66 43 

www.skepplanda.se

Sommargröna greener! 
Golfsäsongen är igång och det betyder 

mycket aktivitet på golfklubben.

Alfhems Kungsgård 195
Alvhem tel: 0303-33 60 33
Mailadress: info@alegk.golf.se
www.alegk.com

•  Hos oss kan du boka tid via golf.se, 
det finns ingen begränsning på hur 
långt i förväg du kan boka.   

•  Greenfee + lunch,  300 kr på vardagar 
före kl 15.00

•  Pay and Play, 9-håls korthålsbanan för 
alla. Senior 80 kr, junior 60 kr. 

 
Välkommen till klubben 
där det händer!

Ons 22/6 kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Väster
 

Ons 22/6 kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Säve

Ons 22/6 kl 19.00
Älvevi

Älvängen – 
Finlandia/Pallo

Sön 26/6 kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Ytterby

FOTBOLL I ALE

MELLERUD. Lilla Edets 
IF lyckades inte för-
svara sin ledning mot 
Mellerud.

Hemmalaget vände 
på steken och vann en 
jämn tillställning på 
Rådavallen i lördags 
med 2-1 (1-1).

– Vi borde haft minst 
en poäng, suckar LEIF:s 
assisterande tränare, 
Marcus Tersing. 

Efter den fina skalpen mot 
Velebit var det ett optimis-
tiskt Lilla Edet som åkte till 
Mellerud. Det började också 
bra för gästerna som kunde 
ta ledningen i den 19:e mi-
nuten. På ett långt inkast du-
ellerade Martin Erlandsson 
och Marcus Tersing med ett 
par MIF-försvarare. Bollen 

hamnade så småningom hos 
Marcus Olsson, som vid den 
bortre stolpen kunde pricka 
in 0-1.

LEIF hade bud på ytterli-
gare mål, men kylan i avslu-
ten saknades. Mellerud tilläts 
sedan komma in i matchen 
och sista kvarten på den första 
halvleken gick i hemmalagets 
favör. Kvitteringen i den 38:e 
minuten var logisk. Anfallses-
set Valon 
Gashi höll sig 
framme och 
ordnade 1-1.

Den andra 
halvleken var 
bara några mi-
nuter gammal när rutinerade 
Markus Svensson gjorde 
2-1 på hörna. Det såg lite väl 
enkelt ut då han med pannan 
skallade in det som skulle visa 

sig bli segermålet.
Under slutdelen av match-

en gjorde gästerna allt vad de 
kunde för att få till stånd en 
utjämning. Tränaren Daniel 
Lennartsson beordrade ett 
tremannaanfall och målchan-
ser saknades sannerligen inte. 
Marcus Olsson hade en nick 
tätt över ribban och med bara 
sekunder kvar att spela var in-
hopparen Almedin ”Meddi” 

Besic några 
centimeter 
ifrån att bli 
poängrädda-
re.

– Det känns 
lite surt, men 

det är bara att ta nya tag och 
blicka fram emot dubbel-
mötet som väntar med IFK 
Trollhättan. Det hade känts 
skönt att ta åtminstone fyra 

poäng på de här två match-
erna som återstår innan som-
maruppehållet, säger Marcus 
Tersing.

Det första mötet mellan 
Lilla Edet och IFK Trollhät-

tan spelas på Ekaråsen nu på 
torsdag.

LEIF tappade ledning på Rådavallen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Marcus Olsson gjorde mål för sitt Lilla Edet på Rådavallen 
i lördags. Det räckte emellertid inte till poäng då Mellerud 
vann med 2-1.                        Arkivbild: Per-Anders Klöversjö 

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Melleruds IF – Lilla Edets IF 2-1 (1-1)

BOHUS. Om Kultur- och 
fritidsnämnden beslu-
tar att inte spola någon 
is i Ale Arena riskerar 
Ale-Surte BK:s A-lag 
att spricka inom kort.

– Ja, det hänger på 
en skör tråd nu, säger 
Johan Janebrink, en av 
flera engagerade spe-
lare.

Osäkerheten runt 
arenan har redan gjort 
det svårt att få ihop en 
trupp.

Ale-Surtes A-lagstrupp består 
idag inte ens av tio kontrakte-
rade spelare. I rekryteringen 
av nya bandyförmågor har in-
tresset för Vildkatterna varit 
svalt.

– Det sprider sig snabbt i 
bandykretsar. Alla i hela Ban-
dysverige vet om våra pro-
blem, men de flesta tror inte 
att det är sant. Vår arena är 
känd för sin fina is och sin 

låga kostnad och det känns 
helt obegripligt att kommu-
nen helt plötsligt inte ens kan 
bistå med isen. Vi har ju gjort 
så mycket här uppe, säger 
Johan Janebrink.

Att försöka locka spela-
re har varit svårt dels med 
tanke på klubbens ekonomi 
dels med hänsyn till osäker-
heten runt Ale Arena.

Ingen hemmaplan
– När man inte ens kan er-
bjuda en hemmaplan väger 
man ganska lätt i diskussio-
nerna, men vi gör så gott vi 
kan. Än så länge är vi bara 
några få som har bestämt oss 
för att spela i Ale-Surte. In-
tresset kring vad som händer 
med klubben och arenan är 
däremot väldigt stort. Skulle 
det bli ett negativt besked 
kommer en hel sport att rea-
gera, surte- och bohusborna 
är också engagerade till tusen. 
Protesterna kommer bli mas-

siva, menar Janebrink.
Samtidigt är risken stor att 

de spelare som är kontrakte-
rade inser faran och väljer att 
söka ny adress. Med tanke på 
vad som kan vänta är klub-
ben nästan tvingad att släppa 
de som vill gå. Att sitta med 
ett antal spelarkontrakt utan 
arena lär inte förbättra eko-
nomin.

– Det är kört, men de ska 
få bekänna färg, konstaterade 
en upprörd Johan Janebrink 
på måndagskvällen efter att 
Kommunfullmäktige beslu-
tat att inte ge Kultur- och fri-
tidsnämnden ett nödvändigt 
tillskott för att klara driften 
av Ale Arena 2011.

– Svårt att både locka och behålla spelare utan arena

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Ale-Surte BK – ett slaget lag.


