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BANDY

HANDBOLL

Allsvenskan södra
Otterbäcken – Ale-Surte 4-12 (3-4)
Mål Ale-Surte: Lasse Karlsson 5, Erik 
Olovsson 4, Johan Grahn 2, Mattias 
Olausson. Matchens kurrar: Lasse 
Karlsson 3, Erik Olovsson 2, Johan 
Grahn 1.
IFK Motala – Ale-Surte 7-3 (2-1)
Mål Ale-Surte: Lasse Karlsson 2, 
Johan Malmqvist. Matchens kurrar: 
Marcus Hillukkala 3, Martin Östling 
2, Lasse Karlsson 1.
Ale-Surte – Mosserud 10-4 (2-3)
Mål Ale-Surte: Lasse Karlsson 4, Erik 
Olovsson 2, Fredrik Rexin, Robin 
Mohlén, Fredrik Korén, Johan Grahn.
Matchens kurrar: Fredrik Korén 3, 
Erik Olovsson 2, Lasse Karlsson 1.
Gais – Ale-Surte 7-1 (2-0)
Mål Ale-Surte: Lasse Karlsson. 
Matchens kurrar: Fredrik Rexin 
3, Alexander Wetterberg 2, Lasse 
Karlsson 1.

Gais Bandy 12 86 20
Ale-Surte 12 48 19
Gripen/Trollhättan 12 30 16
IFK Motala 12 15 16
Lidköpings AIK 12 14 15
Tranås BOIS 12 24 13
Blåsut BK 12 -2 12
Nässjö IF 12 -14 11
Jönköping 12 -23 11
Mosseruds GOIF 12 -48 6
Otterbäckens BK 12 -59 4
Åtvidaberg            12      -71         1

Pojk-SM Steg 3
Ale HF:s pojkar födda 1996 
svarade för en briljant insats i 
hlelgens pojk-sm. Laget vann 
sin grupp och är nu klara för 
steg 4. Seger även där och det 
blir SM-slutspel. Ale HF vann 
gruppen före HK Lidköping.

Ale HF – HK Lidköping 23-13
Ljunghusens HK – Ale HF 16-27
Ale HF – HK Aranäs 22-18

Ale-Surte är med i toppstriden

Hålanda 
Sim & Trim 

Våren 2011

VUXNA och UNGDOMAR
Söndagar - start 23/1

Medelpass med stänger 
19.00-20.00. Hålanda Bygdegård. Ledare: Anki Olsson

Måndagar - start 24/1
Vattengympa 19.45-20.45. 

Skepplanda Simhall. Ledare: Ammi Westlund

Tisdagar - start 25/1
Afropass Garnvindeskolan Skepplanda
 19.00-20.00. Ledare: Ammi Westlund

Torsdagar - start 27/1
Medelpass med hantlar 

19.00-20.00. Höjdpunkten Nygård. Ledare: Anki Olsson

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 24/1

Hopp- och lekgympa, 4-6 år Hålanda Bygdegård 
18.15-19.00. Ledare: Mari-Louise Nilsson. Hjälpledare: Klara Olsson

Torsdagar - start 27/1
Dansinspirerat pass med mycket lek, 6-7 år 

Hålanda Bygdegård 18.00-18.45. Ledare: Ida Edvardsson

Torsdagar - start 27/1
Dansinspirerat pass, 8-9 år 

Hålanda Bygdegård 19.00-19.45. Ledare: Ida Edvardsson

Avgift: Vuxna och ungdomar 475kr. Barn 200kr för 12 v.
Under v. 4 och 5 kan du prova våra pass utan kostnad.

Ingen föranmälan!
Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

– Men kan klubben verkligen klara en elitlicens?
BOHUS. Två segrar och 
två förluster.

Ale-Surte biter sig 
fast i toppstriden och 
kampen om en elitse-
rieplats.

– Det är tungt att 
klubben har det jobbigt 
ekonomiskt, men vi kan 
bara försöka göra det vi 
ska så bra som möjligt, 
säger lagkapten Fredrik 
Korén.

Dagen före årets match, se-
riefinal mot Gais på Heden 
annandag jul, informerades 
spelare och ledare om den 
akuta ekonomiska krisen i 
Ale-Surte BK. Styrelsen för-
klarade att decemberlönen 
skulle dröja, men att ambitio-
nen var att reglera den sna-
rast möjligt. Det har nu skett 
och ingen spelare eller ledare 
har lämnat klubben. Fönstret 
för övergångar stänger 12 ja-
nuari.

– Jag hoppas vi orkar vara 
fortsatt professionella och 
lägga all kraft på det sports-
liga. Det är självklart många 
som funderar på vad som 
kommer att hända, om inte i 
år, så nästa säsong, säger Ale-
Surtes huvudtränare Peter 
Rönnqvist, på måndagskväl-
len. 

Med tanke på det "chock-
besked" som spelarna fick ta 
emot dagen före Gaismat-
chen var resultatet inget för-
vånande. Makrillarna domi-
nerade båda halvlekarna och 
visade stundtals elitserieklass.

Ale-Surtes spelare för-
sökte säkert att fokusera på 
matchen, men laget gick inte 
att känna igen.

– Det går inte att begära 
heller. För vissa av killarna är 
bandyn en väldigt stor del av 
livet och med ett besked som 
hotar hela verksamheten på-
verkas du självklart. Vi gör 
en av årets sämsta matcher 
när det gäller som mest, det 
säger väl allt? Vi var inte men-
talt förbereddda för en kraft-
mätning mot Gais, förklara-
de surtetränaren Peter Rönn-
qvist efter matchen.

Ale-Surtes burväkta-
re, Alexander Wetter-
berg, tyckte det var annat 
som fällde avgörande, bland 

annat två tveksamma gaismål 
i första halvlek.

– Bollen var över kortlin-
jen vid passningen till 2-0-
målet och Magnus Muhrén 
satt på knä när han spelade 
fram till 3-0. Vi hade inget 
flyt och har för tillfället minst 
sagt allt emot oss...

Annandagsderbyt på 
Heden blev annars en riktigt 
trevlig folkfest med 1481 runt 
arenan, årets bästa publiksiff-
ra i allsvenskan södra.

Ale-Surte tog några dagar 
senare en gruvlig revansch. 
Den förlorade serieledning-
en återvanns, då Mosse-
ruds besegrades i Ale Arena 

med klara 10-4 samtidigt 
som Blåsut vände 0-3 till 4-3 
hemma mot Gais.

– Jag är inte ett dugg för-
vånad. Du måste vara ödmjuk 
inför varje match. Det är 
omöjligt att bara åka och 
hämta två poäng i allsvens-
kan. Vi jobbar stenhårt med 
att hålla killarna inspirera-
de. Inställningen är a och o, 
menade Peter Rönnqvist.

Men säg den glädje som 
varar. IFK Motala borta som 
Ale-Surtes lagledning tidigt 
har varnat för blev precis lika 
svår som förväntat.

– Det var Motalas sista 
chans att haka på och den tog 

de, sa Peter Rönnqvist.
I torsdags fick sedan Ot-

terbäcken betala priset för 
Ale-Surtes bottennapp mot 
Motala. Efter en trög in-
ledning och underläge 3-0 
rev Vildkatterna loss. Innan 
paus ledde Ale-Surte med 
4-3. Lasse Karlsson och Erik 
Olovsson gjorde fem respek-
tive fyra mål i en match som 
gästerna tog över fullständigt 
i andra halvlek.

– Just nu vinner vi varan-
nan match, men jag hoppas 
inte att det är en trend. Nu 
ska vi slå tillbaka Åtvidaberg 
med besked. Vi har en tack-
sam lottning, där vi möter de 

lite sämre lagen i klump för 
att sedan varva upp och avslu-
ta mot de bästa, säger Peter 
Rönnqvist.

Han gladde sig åt att laget 
är fritt från skador och sjuk-
domar, bortsett Kalle Ahl-
gren som sedan länge har en 
krånglande höft.

Den stora frågan idag är 
vad som händer om Ale-Sur-
te kvalificerar sig för elitse-
rien. Är det rimligt att klub-
ben klarar elitlicensen eller 
stannar allt vid en dröm?

Älvängen Kulturhus

Sön 16 januari kl: 12.30
Div 3 Herr 

ALE HF-FJÄRÅS HK

- Älska handboll

Matchsponsor:

www.klubben.se/alehf

Boll&Lek
Startar igen Onsdagen den 19 januari

kl 17-18
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Tack!

SBTK-dam 
föll i finalen
Skepplandas damer svara-
de för en stark säsongsupp-
takt då klubbens båda lag 
gick långt i Ytterby Cup. 
Förstalaget gick till final, där 
Torslanda tog revansch efter 
förlusten i gruppspelet. De 
gulsvarta damer förlorade 
en jämn final efter förläng-
ning. Skepplandas andralag 
knep bronspengen.

Orkar Ale-Surte resa sig? 
Klubben brottas med eko-
nomiska bekymmer och 
har i julhelgen förlorat två 
toppmatcher, men än så 
länge är laget med i toppen.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


