
BOHUS. Det blir som 
väntat inget A-lag för 
Ale-Surte Bandyklubb i 
vinter.

Utan egen hemmap-
lan för såväl träning 
som match saknas för-
utsättningar.

– Spelarna är fria att 
gå, säger styrelsens 
Lars-Ove Hellman.

Bandyverksamheten i Bohus, 
oavsett den bedrivits i Surte 
SK, Ale-Surte SK, Surte BK 
eller som nu senast i Ale-Sur-
te BK firar 85 år 2012. Det 
blir tyvärr utan ett A-lag.

– Ja, vi har bestämt oss för 
att inte ha något A-lag nästa 
år. Spelarna kommer också 
att få besked om att de är 
fria att lämna klubben, säger 
Lars-Ove Hellman.

Klubben har inga juridiska 
kontrakt med mer än en spe-
lare, Erik Olovsson.

– Vi får hoppas att han 
hittar någonstans att spela, 
det är ju vår klart bäste spe-
lare. Samtidigt förstår jag 
honom, vi har ett kontrakt 
med honom över kommande 
säsong, men tyvärr ser vi inte 
ut att kunna fullfölja det. Vi 
hade ett jättebra upplägg på 
gång, där Erik gick in och tog 
ett större ansvar – bland annat 
som spelande tränare, berät-

tar Hellman.
Lokaltidningen sökte Erik 

Olovsson för en kommentar, 
dock utan framgång på mån-
dagskvällen. Istället nådde 
vi tidigare lagkapten, Kalle 
Ahlgren.

– Jag har faktiskt inte hört 
något. Självklart håller jag 
mig uppdaterad via Face-
book, tidningar och andra 
hemsidor, men att laget skulle 
vara nedlagt har jag inte hört. 
Hela situationen är fruktans-
värt tråkig. Om det nu verk-
ligen inte blir någon is i Ale 

Arena är det inte bara ett hårt 
slag mot Ale-Surte BK, utan 
det drabbar även elitsatsande 
Gais och IFK Kungälv.

Hur tänker du göra själv?
– Jag ska fundera och ta ett 

beslut om min framtida ban-
dykarriär under semestern. 
Helst av allt hade jag önskat få 
fortsätta spela för Ale-Surte.

Den önskan lär inte gå i 
uppfyllelse.
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Låt oss inspirera dig med att fortsätta 
träna under hela sommaren

Träna så mycket du vill hela våren och sommaren 

för endast fjorton kronor per dag tom 15/8. 

Betalas kontant från det datum du börjar träna. 

Erbjudandet gäller tom 30/6-11

Vi har öppet som vanligt hela sommaren för att kunna 

ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas

14:-dag

**

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) 
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5) 

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

Träna, sola och bada hel sommaren!

Chansa inte på att det blir bra väder, 

hos oss är det alltid 100% sol.

ger dig allt för endast

i månanden under hela sommaren *
* Sommarmånaderna betalas kontant, där efter från 31/8, 
349:-/mån med 24 månaders trygghetsavtal eller 449:-/mån 
med 12 månaders basavtal 
Erbjudandet gäller tom 31/7-11
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*Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

 **Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Fotboll är det roligaste som finns! Ja, så lät det bland de 
över 50-talet ungdomar i 8-10-årsåldern som med liv och 
lust deltog i ÄIK:s fotbollsskola på Älvevi.

Lika stort antal var det senare på dagen när 11-13-års-
gruppen var på plats. Åtta ledare såg till att allt fungerade 
under de två veckor som fotbollsskolan pågick. 

Allan Larson

Fotbollsskola på Älvevi

Ale-Surtes A-lag läggs ner
– Spelarna är fria att gå

Kalle Ahlgren och Vildkatterna har dansat färdigt i Ale Arena. Ingen is, inget A-lag. Ale-Sur-
te som bara var två matcher från elitserieavancemang får nu börja om i lägsta serien om det 
blir en omstart med is i Ale Arena i framtiden.      Arkivbild: Allan Karlsson 
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