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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 
8 feb deltog 9 par. Medel var 72 
poäng och följande par place-
rade sig över medel:
1. Rune Ögren/Karl-Eric Nilsson   82
2. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson  80
3. Ingrid Andersson/Ronny Andersson   77
4. Elsa Persson/Rikard Johansson    76

FOTBOLL
Träningsmatch
Floda BoIF – Ahlafors IF 0-0

Allsvenskan södra
Gripen/Trollhättan – 
Ale-Surte 8-5 (1-3)
Mål Ale-Surte: Johan Malmqvist 3, 
Johan Grahn och Robin Mohlén.
Matchens kurrar: Felix Nyman 3, 
Markus Hillukkala 2, Alexander Wet-
terberg 1.

Ale-Surte – Lidköping 7-3 (4-0)
Mål Ale-Surte: Johan Grahn 3, Erik 
Olovsson 2, Jens Samuelsson
Fredrik Rexin. Matchens kurrar: 
Johan Grahn 3, Fredrik Rexin 2, Erik 
Olovsson 1.

Gais Bandy 19 130 31
Ale-Surte BK 19 65 28
IFK Motala 19 38 28
Gripen/Trollhättan 19 29 24
Tranås BOIS 19 24 23
Lidköpings AIK 19 4 20
Nässjö IF 19 -16 19
Blåsut BK 18 5 18
Jönköping 18 -25 16
Otterbäckens BK 19 -78 8
Mosseruds GOIF 19 -82 6
Åtvidaberg               19      -94         5

Div 3 västsvenska västra
ÖHK 2002 – Ale HF 24-36 (10-14)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 10, 
Hafstein Hafsteinsson 7, Mikael Fors-
berg 4, Michael Strigelius 4, Niklas 
Ericsson 3, Andreas Johansson 3, 
Fredrik Johansson 2, Fredrik Berg-
gren 2 och Christoffer Engström 1. 
Matchens kurrar: Joakim Samuels-
son 2, Torbjörn Mattsson 1.

IK Nord 19 152 36
Rosendals IK 19 182 34
Fjärås HK 19 108 29
Hisingen/Backa 19 74 27
Rya HF 19 -15 20
Ale HF 19 24 19
IK Baltichov 19 -34 14
BK Banér 19 -66 12
ÖHK Göteborg 19 -80 12
ÖHK 2002 19 -113 12
Jugo Swed 19 -111 8
Majornas IK 19 -112 5

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Lindås 8-7 (5-4, 1-0, 2-3)
Mål Ale: My Hjelm 2, Jennie Hedberg 
2, Lena Lönnroth, Leoresa Haklaj, 
Sandra Augustsson, Emmelie Söder-
gren. Matchens kurrar: My Hjelm 3, 
Leoresa Haklaj 2, Lisa Persson 1.

Ale IBF 15 39 35
FBC Lerum 14 34 31
Sportlife Kungälv 14 14 28
IBK Göteborg 14 32 26
Lindås BK 15 6 26
Lindome IBK 15 -11 20
Grundsunds IF 14 -11 15
Pixbo Wallenstam 13 -8 12
Guldhedens IK 15 -29 11
Floda IBK 15 -66 4

TROLLHÄTTAN. Gripen/
Trollhättan borta blev 
för svårt.

Hemmalagets envisa 
lyrbollar var ingen 
höjdare för Ale-Surtes 
försvar.

Trots förlusten lever 
Vildkatternas dröm om 
elitserien.

Ale-Surte reste till Troll-
hättan för att ordna största 
tänkbara dramatik inför fre-
dagens möte med Gais. En 
bortaseger hade inneburit 
att Vildkatterna i händelse av 
vinst mot de grönsvarta hade 
kunnat segla upp som seriele-
dare. Nu måste laget istället 

ha hjälp av Blåsut eller Jönkö-
ping som båda har Gais kvar 
att möta. 

Det såg länge positivt ut 
för Ale-Surte i fina Slätt-
bergshallen i Trollhättan. 
Johan Malmqvist förvaltade 
ett straffslag redan efter en 
minut. Johan Grahn ökade 
på till 2-0 efter att ha spe-
lats fram av Fredrik Rexin. 
Hemmalaget redcuerade, 
men strax därefter gjorde 
Malmqvist sitt andra mål för 
dagen då han satte ett hörn-
slag till 3-1.

– Vi spelade bra de första 
25 minuterna, så länge vi 
orkade helt enkelt. När vi inte 
förmådde sätta press på dem 

fick de spela sin djupledsban-
dy och till sist gick bollarna 
fram, summerade surteträ-
naren Peter Rönnqvist och 
fortsatte:

– Vi har spelat med en tunn 
trupp sedan jul och flera av 
spelarna är 
dessutom 
småskadade. 
Kalle Ahl-
gren säger 
att han inte 
har ont, men det syns lång 
väg i hans skridskoåkning att 
det tar emot. 

I andra halvlek tog Gripen 
över. Ale-Surte fick allt större 
problem att freda sitt mål. 
Lyrbollarna ställde till stora 

Aj, aj, aj!!!Aj, aj, aj!!!
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INNEBANDY

Johan Grahn visar storform, men mot Gripen/Trollhättan räckte inte det. Lidköping avfärdades däremot enkelt i tisdags.

- Älska handboll
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– Svårt läge för Ale-Surte efter förlust
bekymmer för surteförsvaret.

– Vi hade ingen motmedel 
och vi gjorde dessutom några 
enkla misstag i försvarsposi-
tion. Framåt var vi inte heller 
särskilt bra. Vi kom aldrig in 
i matchen efter paus, sucka-

de en besvi-
ken lagkap-
ten, Fredrik 
Korén.

Lag-
ledningen 

menade att utvecklingen i 
andra halvlek var en konse-
kvens av ett lag som sedan 
årsskiftet gått runt på en allt 
för tunn trupp. Det håller inte 
lagkaptenen med om.

– Det är klart att vi är 
slitna, men jag tror inte att 
vi är hårdare drabbade än 
andra. Visst är truppen lite 
tunn och skador har medfört 
att vi som spelar har fått spela 
mer. Tycker ändå inte att 
det avgör lördagens match, 
menade Korén.

En kvart efter paus kvit-
terade Gripen för första 
gången, men Robin Mohlén 
återgav Ale-Surte ledningen 
sju minuter senare. Glädjen 

blev kortvarig. Gripen kvit-
terade på nytt en kvart före 
slutet och efter det tog hem-
malaget över totalt. Gripen 
gjorde tre mål på sex minuter.

– Vi visste vad som gällde, 
men klarade inte uppgiften 
idag. Nu får vi ladda batte-
rierna på nytt. Seriesegern 
är teoretiskt sett möjlig, men 
framför allt handlar det om 
att rädda andraplatsen. Jag 
hoppas alla är tillgängliga på 
fredag. I dagsläget är det bara 
Andreas Linde som fortfa-
rande inte ens kan träna.

Vad har ni lärt från för-
lusten på Heden?

– Ingenting, eftersom vi 
inte ens var närvarande på An-
nandag jul. Turbulensen som 
rådde i och runt klubben då 
gjorde att vi inte var mentalt 
förberedda, ändå gjorde kil-
larna en klart godkänd insats. 
Det vi kommer att trumma in 
är att inte förlora bollen på 
mittplan, svarar Peter Rönn-
qvist.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Allsvenskan södra
Gripen/Trollhättan – Ale-Surte 8-5 (1-3)

BOHUS. Seriefinal mot 
Gais på fredagkväll.

Det är bäddat för 
en sagolik bandy- och 
publikfest i Ale Arena.

– Det är säsongens 
höjdpunkt och slår vi 
dem är seriesegern 
fortfarande inom räck-
håll, säger lagkapten, 
Fredrik Korén.

Det såg ut att kunna bli 
en direkt avgörande match 
mellan Ale-Surte och Gais, 
men förlusten mot Gripen/
Trollhättan gör att götebor-
garna har tre poängs för-
språng. Matchen är ändå 
ytterst viktig för båda lagen. 
Gais kan säkra seriesegern 
och Ale-Surte måste vinna 
för att hålla Motala bakom 
sig.

– Vi ska göra allt för att 
vinna och jag är övertygad 
om att vi har en bra chans. 
Nu gäller det att vi biter ihop 
och tänker positivt, säger 
Fredrik Korén.

Han har redan segerre-
ceptet klart för sig.

– Vi måste fokusera de-
fensivt, stänga ytor och 
ställa om snabbt. Det krävs 
ett grymt hårt jobb och en 
100%-ig inställning, men 
den får man gratis när Gais 
står på andra sidan. Vi har 

Ale Arena rustar för publikinvasion
– Gais på fredag är årets höjdpunkt

ALLSVENSK SERIEFINAL

Ale Arena
Fredag 18 februari kl 1900

vs
GAIS

ALE-SURTE BK
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fortfarande mycket att spela 
om. Vinner vi lever drömmen 
om serieseger, i annat fall har 
vi kvalplatsen att kriga om. 
Matchen mot Gais är i alla 
avseenden väldigt betydelse-
full, menar Korén.

I Gaislägret är stämning-
en på topp. Nämnde Korén 
behövde inte vänta länge på 
att få några uppmuntrande 
ord från brorsan Henrik som 
tillhör nyckelspelarna hos de 
grönsvarta.

– Klart han var glad, men 
vi är snälla mot varandra och 
han förstod min besvikelse. 
Det ska bli skoj att mötas i 
Ale Arena. Vi gläds med var-
andra och har en bra relation, 
berättar Fredrik Korén.

Drabbningen lagen emel-
lan har alla förutsättningar 

att bli en publikfest av bästa 
märke. I Ale Arena har man 
laddat för invasion.

– Det vore kul om vi kunde 
nå över 1000 personer. Vi har 
förberett oss väl och hoppas 
kunna bidra publiken med 
god service. Intressant att se 
om valet av speldag är rätt, 
säger Ale-Surtes kanslist, 
Ingvar Janebrink.

Det gällande publikrekor-
det i Ale Arena är 1986, från 
Annandagsderbyt mot IFK 
Kungälv 2007, men på fredag 
finns det möjlighet att sätta 
ett nytt. Magnus Muhrén 
och Gais dragningskraft från 
Göteborg avgör.

PER-ANDERS
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