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ALAFORS. För första 
gången på många år 
har Ale Basket återigen 
ett damlag.

Ett som vinner dess-
utom.

Efter lördagens hem-
maseger över Kullavik 
Basket toppar laget 
division tre.

Ale Baskets damer har star-
tat om på nytt och spelar i år 
i division tre västra. Det är en 
serie om sex lag där lagen möts 
tre gånger. Efter sex spelade 
omgångar har Ale vunnit alla 
matcher utom en, den mot 
Varberg, som 
också väntar 
nästa söndag.

– Då gäller 
det att vi är på 
tå. Vinner vi 
där kan det bli en riktigt rolig 
säsong. Det här laget har alla 
förutsättningar att avancera 
ytterligare en division, säger 
Emmelie Cansby, damla-
gets unga coach.

Hon var strålande glad 
efter Ale Baskets uppvisning 

hemma mot Kullavik. Laget 
bjöd stundtals på ren propa-
ganda.

– Det här har över förvän-
tan. Vi hade stor respekt för 
dagens motstånd, men vi fick 
en bra start och i takt med att 
självförtroendet steg rullade 
det bara vidare, berättar Em-
melie Cansby som ser många 
styrkor i årets damlag.

– Framför allt har vi en 
nästan oslagbar bredd och 
en snudd på unik erfarenhet, 
där yngsta tjejen är 16 år och 
den äldsta är 46. Det är vad 
vi kallar att blanda ung talang 
med rutin.

Målsätt-
ningen i år 
var att spela 
samman ett 
lag, men det 
fina resulta-

tet gör att ribban måste lyftas 
upp.

– Är vi med och slåss om se-
riesegern så siktar vi självfallet 
på att vinna. Det här laget har 
framtiden för sig, hävdar Em-
melie Cansby.

I lördags imponerade Ale 

Baskets kombinationsspel och 
goda poängplockare var Frida 
Blomster och Sofia Moll-
qvist som nästan stod för hälf-
ten av poängen. Nu återstår att 
se om laget leder serien även 
efter sön-
dagens 
topp-
match 
mot Var-
berg.

Ale Baskets damer imponerar
– Leder division tre och på språng uppåt

BASKET
Div 3 västra damer
Ale Basket – Kullavik Basket 93-30

Frida Blomster var en av många duktiga hemmaspelare när Ale Baskets besegrade Kullavik 
med klara siffror, 93-30.

Johanna Forsberg med 
bollen i tryggt förvar.

2011 är inte Surte Bandy-
klubbs år. Utan is i Ale Arena 
har årets seriepremiär flyt-
tats runt från Åby isstadion 
till Skarpe Nord, som var pla-
nerad spelplats i fredags kväll. 
Dessvärre blev även matchen 
mot Mölndals B-lag inställd, 
denna gång på grund av hård 
vind och konstant nederbörd. 
Nytt speldatum är inte känt 
vid denna tidnings presslägg-
ning.

Inställt igen 
för Surte BK

Matchsponsor:

Skarpe Nord
Fredag 16 dec kl 19.00 

IFK KUNGÄLV 
vs

HAMMARBY

ELITSERIEBANDY!

- Älska handboll

Dag och tid är:
Älvängen: Torsdagar 17-18:30

Skepplanda: Lördagar 10:30-12:00
Vi hoppas att så många som möjligt kommer för att lära 

sig handboll men framför allt för att ha roligt 
tillsammans med oss! 

HANDBOLLSSKOLAN

Låt era barn bekanta sig med bollar. 
Lördagar 09.00-10.30 i Skepplandahallen i Ale Hf regi. 
Alla barn mellan 2½ år till 6 år är hjärtligt välkomna. 

Med vänlig hälsning, Peter & Pernilla Dahlqvist, 
tel: 0702-652141, 0705-411015

Boll-lekis

Hej alla barn och föräldrar! 
Då var det dags att dra igång med handbollsskolan 

igen. Både killar och tjejer födda 02-04 är välkomna. 
Vi kommer att köra både i Älvängen och Skepplanda 

och man får gärna vara med på båda ställena.

Har ni frågor kan ni kontakta oss: Sofia: 0768-50 25 01, 
Sara: 0768-78 25 63, Viktor: 0733-32 01 15

Bandyklubben bekräftar för 
Alekuriren att samtalen om 
ett nytt skötselavtal för Ale 
Arena är inne i ett intensivt 

skede – och att det känns po-
sitivt.

– Vi har fått förslag på 
den ekonomiska omfatt-

ningen, men har ännu inte 
sett något skriftligt kontrakt. 
Det känns som att vi är på 
rätt väg. Vi kommer inte att 
kunna ha samma organisa-
tion som tidigare med anta-
let anställda, men det finns 
lösningar på det också, säger 
Lars-Ove Hellman.

Att det råder febril akti-
vitet i ärendet understryker 
fritidsintendent Klas Ar-
vidson som företräder Ale 
kommun.

– Vårt mål är att komma 

överens med Surte BK så 
snart som möjligt. Vi har en 
bra dialog och allt som har 
hänt ligger bakom oss. Nu 
blickar vi enbart framåt och 
det känns väldigt positivt. I 
den bästa av världar kan vi 
ha åkbar is till jullovets sista 
dagar, spår Klas Arvidsson.

Parallellt med förhand-
lingen om ett nytt skötsel-
avtal löper de säkerhetsåt-
gärder som krävs i arenan.

– Det är inte mitt område, 
men det handlar om kom-

pletterande belysning, för-
stärkning av trappa och lite 
annat. Det är inget som ska 
stoppa oss från att komma 
igång, menar Arvidsson.

På frågan om det kan vara 
möjligt att ha spelbar is till 
Annandag jul är svaret tyd-
ligt, men tråkigt.

– Det vi har fått mandat att 
förhandla om gäller pengar 
för 2012. Vi har ingen eko-
nomi för Ale Arena inneva-
rande år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

www.laget.se/aleibf

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Nästa hemmamatch i 
div 1 södra damer: 

Onsdag 21/12 kl 20.00
Ale IBF - Pixbo Wallenstam IBF

Matchvärd:

Ale IBF önskar God jul och Gott nytt år.

Skötselavtal snart klart för Ale Arena

I LEDETHALLEN

Per-Anders Klöversjö
Jonas Forsberg

BOHUS. Förhandlingar om ett nytt skötselavtal 
för Ale Arena pågår mellan Surte Bandyklubb och 
Ale kommun.

I januari ska det definitivt finnas is, gärna tidi-
gare.

– Vi har försökt beskriva det stora intresset 
för Annandagsbandy och vi hade gärna önskat 
erbjuda aleborna det efter allt som har hänt, 
säger Lars-Ove Hellman, styrelseledamot för 
Surte BK.


