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HANDBOLL

INNEBANDY

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Särökometerna 28-29
Mål Ale: ingen uppgift.
Matchens kurrar: Torbjörn Mattsson 
2, Kim Sandberg 1.

Rosendals IK 11 115 20
Fjärås HK 11 93 20
Hisingen/Torslan. 11 80 14
Särökometerna 11 40 14
Rya HF 11 44 13
Västra Frölunda 11 22 13
IK Baltichov 11 -23 8
Ale HF 11 -21 6
BK Banér 11 -98 6
Kärra HK 11 -9 4
ÖHK Göteborg 11 -243 0

Division 1 södra damer
Ale IBF – Pixbo Wallenstam 1-7
Mål: Malin Bernhardsson.
Östra SK Jönköping – Ale IBF 7-4 
(2-1,1-0,4-3)
Mål Ale: Jennie Hedberg 2, Emma 
Asplund, Hanna Berglund. Matchens 
kurrar: Malin Bernhardsson 3, Mika-
ela Ögren 2, Ann-Sofie Johansson 1.

Södra Dal 13 38 31
Älvstranden 13 35 30
Warbergs IC 12 59 28
Fröjereds IF 13 11 27
Kalmarsund 13 19 24
Hovshaga 13 4 19
Pixbo Wallenstam 12 -2 19
Olofströms IBK 13 -14 16
Östra SK Jönköp 13 -39 13
Malmhaug 13 -29 8
Tvååkers IBK 13 -35 7
Ale IBF 13 -47 4

Division 2-3 Mitt
Surte Kållered 6-2
Mölndal B – Surte BK 5-16

BOHUS. Så kom då Ale 
kommun och Surte 
Bandyklubb överens 
om ett skötselavtal för 
Ale Arena.

Den 1 januari låg 
isen spegelblank och 
200 premiärbesökare 
jublade.

– Det känns under-
bart och nu blickar vi 
enbart framåt, säger 
föreningens kassör 
Peter Lilja.

Han är en av många eldsjä-
lar som slitit under jul- och 
nyårshelgen. Det har gått ett 
år sedan kaoset kring ban-
dyklubben och Ale Arena 
uppdagades. Sedan dess har 
mycket hänt. Ale kommun 
tog över 
driften och 
Ale-Sur-
te BK som 
klubben då 
hette tving-
ades efter sä-
songen av-
bryta sin 
elitsatsning. 
Det fanns 
helt enkelt 
inte eko-
nomi eller några sportsli-
ga förutsättningar, då kom-
munen förklarat att det sak-
nades pengar för att spola is 
till hösten. Utan is har ban-
dyklubben förlorat tre ung-
domslag, men lyckades i sista 
stund anmäla ett senior-
lag till division 2-3 som har 
spelat två matcher på arenor 
utanför kommunen. På tors-

dag gör laget nypremiär i Ale 
Arena mot Kållered.

– Helt suveränt, killar-
na har testkört isen och givit 
klartecken. Nu ska vi kämpa 
för att försöka ta oss upp 
till ettan så snart som möj-
ligt. Truppen är på 30 spela-
re, en del gamla rävar och så 
de ungdomsspelare som blev 
kvar när vi inte kunde starta 
upp i höstas, säger Peter Lilja.

Nytt skötselavtal
Dagarna före jul underteck-
nade såväl Ale kommun som 
Surte BK ett nytt skötselavtal 
för Ale Arena.

– Det är lite tillbaka till 
hur det en gång var när klub-
ben drev Jennylunds isbana. 
Kommunen sköter all ad-
ministration och bokning 

av arenan, 
medan vi tar 
hand om det 
praktiska med 
isspolning, 
vaktmästeri, 
grovstädning 
och fram-
för allt all-
mänhetens 
åkning, be-
rättar Peter 
Lilja som ut-

trycker en stor belåtenhet.
– Med tanke på allt som 

har varit känns det oerhört 
bra just nu. Vi får lära av miss-
tagen och starta om på nytt. 
Förutsättningarna känns väl-
digt bra och dialogen med 
Ale Fritid är positiv. Glädjen 
är på väg tillbaka och vi ska 
nog hämta oss ännu en gång.

Skötselavtalet om 900 000 

kronor per år betalas inte ut 
till klubben utan pengarna 
sitter på ett konto hos kom-
munen. Härifrån dras fören-
ingens utgifter, med ett vik-
tigt incitament.

– Vid årets slut görs en av-
stämning. Har vi inte förbru-
kat hela beloppet betalas de 
resterande pengarna ut till 
föreningen. Det betyder att 
ju mer vi gör ideellt, ju större 
blir belöningen. En stor del 
av pengarna täcker dock våra 
lönekostnader till vaktmästa-
re och administration, berät-
tar Peter Lilja.

Allmänhetens åkning 
drog igång i söndags och 
under premiärdagen gästa-
des arenan av drygt 200 per-
soner. Även grannklubbar-
na Gais, IFK Kungälv och 
Kareby IS har hört av sig och 
vill hyra tid.

– Intresset är förstås stort 
när vintern är grön. Gais 
ville till och med ha spelat 
sin nästa hemmamatch här, 
men arenan är inte ännu helt 
godkänd för publika eve-

nemang. Utrymningsvä-
gar och trappor på läktaren 
vid caféet måste färdigställas 
först. Enligt kommunen ska 
det vara klart runt den 15 ja-
nuari, säger Peter Lilja.

Turbulent tid över
En turbulent tid ser ut att 
vara över och en stor tung 
ryggsäck med bekymmer har 
hängts av från klubbens axlar. 
Kvar finns dock medlemslå-
net om cirka 700 000 kronor.

– Vi har begärt och fått an-
stånd med första återbetal-
ningen och börjar istället att 
beta av skulden om ett halvår. 
Får vi bara igång verksamhe-
ten igen kommer vi att klara 
det och vi har lärt läxan av att 
elitsatsa. Nu är vårt mål att 
bygga ett nytt A-lag som ba-
seras på hjärta och själ med 
killar främst från de egna 
leden.

Tors 24 januari 

kl: 19.30

Motioner lämnas

senast 10 januari

ÅRSMÖTE
på Forsvallen

www.skepplanda.se

Is i Ale Arena
– 200 skridskosugna väntade ivrigtntade ivrigt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Lilja, kassör i Surte BK, visar glatt upp skötselavtalet 
mellan Surte BK och Ale kommun.

Isen ligger blank i Ale Arena.

Helt suveränt, killarna 
har testkört isen och 

givit klartecken. Nu ska 
vi kämpa för att försöka 
ta oss upp till ettan så 

snart som möjligt.
Peter Lilja

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

HELGENS MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Söndag 15 januari
P01 9:30 Nödinge - Baltichov blå
F01 10:20 Nödinge - Sävehof 2
F00 11:10 Nödinge - Alingsås
F99 12:00 Nödinge - Önnered svart
FA 12:50 Nödinge - Sävehof 3
HDiv6V 14:15 Nödinge - Härryda HK
DDiv2V 15:45 Nödinge - HK Drottt

Välkomna!

MATCHSPONSOR
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- Älska handboll

ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
Dam div 4, söndag 15 jan 13.40 

Ale HF - GBG FINEST

Matchsponsorer:

För mer information se hemsidan:
www.klubben.se/alehf

ALE GYMNASIUM
Herr div 3,  söndag 15 jan 17.00 

Ale HF - Banér

Älvängen

BANDY


