
BOHUS. Pengarna är i 
hamn.

Supportrarna lånar 
ut 800 000 kronor till 
Ale-Surte BK.

– insamlingen har 
gått över förväntan. 
Det känns oerhört bra, 
säger ordförande, Carl 
Ahlgren.

Under måndagskvällen star-
tade Ale-Surte BK den kon-
kreta låneprocessen. Sup-
portrar som betalat in 
pengar till klubben kunde 
i klubbstugan mottaga ett 
skuldebrev.

– Nu tecknar vi lånen och 
först när detta är gjort kan 
vi redovisa exakt hur mycket 
vi har fått in genom suppor-
terlånet. Vi beräknar att det 
handlar om cirka 800 000 
kronor från ett 30-tal sup-
portrar, säger Carl Ahlgren.

Hur känns det?
– Det känns självfallet väl-

digt bra att vi har löst den 
akuta situationen, men vi 
får inte glömma att det är 
pengar som ska betalas till-
baka.

I och med att inbetalning-
arna har börjat ske har klub-
ben också startat reglering-

en av nya och gamla skulder.
– Alla som har fodring-

ar på Ale-Surte BK kan nu 
räkna med att få betalt inom 
kort, berättar Carl Ahlgren.

Supporterlånet innebär 
att säsongen är räddad rent 
ekonomiskt.

– Ja, driften är säkerställd 
och vi hoppas även kunna 
betala den sista kvartalshy-
ran till Ale kommun.

Däremot är det oklart 
med vad som händer med 
arenabolaget.

– I den frågan har jag inte 
mandat att uttala mig.

Den välkända elräkning-

en om 5,5 miljoner kronor 
som dök upp för ett knappt 
år sedan spökar fortfaran-
de. Ingen vet om Ale-Surte 
Bandy AB kommer att krävas 
på en del av den.

– Jag räknar med att den är 
överspelad. Det är så mycket 
oklart runt den, men det var 
före min tid så egentligen 
kan jag inte uttala mig om 
det heller, avslutar Carl Ahl-
gren som äntligen kan blicka 
framåt igen.
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BANDY

HANDBOLL

Allsvenska södra
Ale-Surte BK – Nässjö 8-5 (4-1)
Mål Ale-Surte: Johan Malmqvist 5, 
Erik Olovsson 3. Matchens kurrar: 
Johan Malmqvist 3, Erik Olovsson 2, 
Fredrik Rexin 1.
Gais Bandy 16 111 25
IFK Motala 16 33 24
Ale-Surte BK 15 56 23
Tranås BOIS 16 29 19
Gripen/Trollhättan 15 19 18
Blåsut BK 15 10 18
Lidköpings AIK 16 7 18
Nässjö IF 16 -18 15
Jönköping 14 -26 11
Mosseruds GOIF 15 -58 6
Otterbäckens BK 16 -66 6
Åtvidaberg               16      -97         3

Division 3 Göteborg damer
Nödinge SK – Bjurslätts IF 15-17
Matchens kurrar: Carina Svensson 2,  
Elina Mathiasson 1.
Kommentar: Nödinge SK är fyra i 
tabellen, tolv poäng efter seriele-
dande Bjurslätts IF.

Division 3 västsvenska västra
Baltichov – Ale HF 23-23 (11-9)
Mål Ale: Fredrik Berggren 6, Hafstein 
Hafsteinson 6, Michael Strigelius 4, 
Martin Olsson 4, Markus Hylander, 
Christoffer Engström och Niklas 
Eriksson 1 vardera. Matchens kurrar: 
David Edvardsson 2, Martin Olsson 1.
Kommentar: Ale HF är sexa i tabel-
len, fem poäng bakom Rya HF men 
hela sju poäng efter serieledande 
IK Nord.

BORÅS. Emma Kuutti från 
friidrottsklubben Tingbergs 
AIS gjorde mycket bra ifrån 
sig under helgens Distrikts-
mästerskap för Västergöt-
land i Borås. Emma började 
dagen med att komma trea i 
kula med 7.66 meter.

Lite senare var det dags 
för tresteg. Det blev en hård 
kamp om segern. Emelie 
Rantsow, IK Ymer, käm-
pade hårt och hoppade 9.08 
meter. Men Emma lyckades 
vinna på ett hopp som var 

hela 9.19 meter.
Direkt efter detta hopp fick 

Emma springas bort till 800 
meters starten. Av ren glädje 
drog hon hela fältet första 750 
meterna. Sedan blev det en 
spurtstrid. Emma vann med 
tiden 2.43.56, vilket var klubb-
rekord. Tvåa slutade Johan-
na Stadig från IK Ymer med 
2.44.28. Därmed är hon klar 
för att vara med i Götalands-
mästerskapen som avgörs i 
Uddevalla i början av mars.

❐❐❐

Emma Kuutti tog hem 
tre medaljer på DM

Erik Olovsson och Johan Malmqvist har näsa för mål. Erik målade tre gånger och Johan fem när Nässjö hemmabesegrades.

BOHUS. Åtta mål, men 
bara två målskyttar.

Johan Malmqvist och 
Erik Olovsson delade på 
uppgiften när Ale-Surte 
körde över Nässjö.

På onsdag väntar 
hängmatchen mot Jön-
köping och efter det 
förhoppningsvis delad 
serieledning.

Man kan fråga sig hur många 
liv Vildkatterna har. Ale-Sur-
te har redan räknats ut både 
som förening och som ut-
övare av den klassiska ban-
dysporten vid ett antal till-
fällen under säsongen – ändå 
är klubben närmare ett elitse-
rieavancemang än någonsin 
tidigare. Trots förlusten av 

skyttekungen Lasse Karls-
son är Ale-Surtes signum ett 
fortsatt skarpt skytte. Johan 
Malmqvist fem mål var till 
exempel tre straffar och två 
hörnslag. Nässjö som fick 
ett tidigt ledningsmål fick 
en tung avslutning på första 
halvlek, där hemmalaget gick 
från underläge till 4-1 under 
de sista tjugo minuterna.

– Det var en fantastisk 
period. Allt jag sköt på gick i 
mål. Fyra snabba mål gav oss 
råg i ryggen, sen var det bara 
att ösa på i början av andra, 
säger Johan Malmqvist.

Efter paus avlastades 
Johan Malmqvist i sitt ensam-
ma målskytte av Erik Olovs-
son som med tre raka fullträf-
far avgjorde matchen. När 

Malmqvist sedan satte 8-2 
på straff en kvart före slutet 
slog Ale-Surte av på takten 
och Nässjö fick reducera tre 
gånger om.

Viloläge
– När vi ledde med sex mål 
ställde kroppen in sig i ett 
viloläge. De fick göra några 
lätta mål, men vi vann tämli-
gen klart, menar Malmqvist 
som förklarar förvandling-
en från debaklet mot Blåsut 
så här:

– Vi hade tränat rejält en 
period och flera av oss var 
tunga i benen. Samtidigt 
ska vi vara ärliga och erkän-
na att Blåsut gör en riktigt 
bra match. Nu har vi en sti-
gande formkurva som vi för-

hoppningsvis kan ha gott av 
mot Jönköping och Tranås i 
veckan.

Bandyallsvenskan går nu 
in i ett avgörande skede. 
Två viktiga bortamatcher 
mot Jönköping (onsdag) och 
Tranås på lördag kan i hän-
delse av segrar innebära ett 
bra utgångsläge. Matcherna 
alla redan talar om är Gripen/
Trollhättan borta lördag 12 
och självklart Gais hemma i 
Ale Arena fredag 18 februa-
ri. Den sistnämnda matchen 
är planerad att vara en direkt 
avgörande seriefinal.

– Vilken inramning det 
skulle kunna bli. En helt av-
görande match, men vi har 
förvisso IFK Motala kvar 
hemma i sista omgången. Det 

kan också bli en tuff drabb-
ning. 

Vad talar för Ale-Surte?
– Allt talar för oss. Vinner 

vi resten så vinner vi serien. 
Det vore fantastiskt att få av-
ancera till elitserien med Ale-
Surte, sen är det ett jättest-
ort steg att ta för både spela-

re och förening och det måste 
vi vara medvetna om, säger 
Johan Malmqvist.

Supportrarna lånar Ale-Surte BK 800 000 kr

Vissa har vässat målformen

Johan Malmqvists hörnskytte var superbt, för att inte tala 
om straffslagen. Två hörnmål och tre straffar satte han.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se


