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Söndagar kl 13.30 - 15.00 i Ale Arena
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Vi vill tacka 
våra sponsorer:
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BOHUS. Två sköna skal-
per ger Surte Bandy-
klubb hopp om snabbt 
avancemang från spor-
tens bakgård.

Spelare med Surte-
hjärtan ansluter nu 
från alla håll.

Nygamle tränaren 
Olavi Koskelainen kan i 
dagarna – med största 
sannolikhet – räkna in 
både Martin Östling 
från Mölndal och Johan 
Janebrink från Fril-
lesås.

Surte BK har startat om i di-
vision tre, men redan om ett 
par veckor spelar laget tro-
ligtvis i division två. Serie-
indelningen görs om mitt 
under säsongen och de främ-
sta lagen från distriktets di-
vision tre serier bildar då 
en division två serie. Surtes 
mål är inte bara att hamna 
där, utan att vinna även den 
serien och därmed kvalifice-

ra sig för spel i bandyettan 
till nästa säsong. Laget som 
består av både unga talanger 
och erfarna skyttekungar som 
Fredrik Thelaus imponera-
de i veckan som gick. Serie-
ledande Kållered besegrades 
i årets första riktiga hemma-
match i Ale 
Arena med 
6-2. I lör-
dags väntade 
Mölndal B 
på Åby issta-
dion. Trots 
underläge med 4-2 efter 35 
minuter vann Surte BK till 
sist med hela 16-5. Siffror 
som årsfärske och nygamle 
tränaren Olavi Koskelainen 
var mycket nöjd med.

Hafsig inledning
– Jag var inte med själv, men 
har fått veta att vi efter en 
hafsig inledning rättade till 
en del brister och gjorde vad 
vi skulle efter paus. Till stora 
delar är det ett helt nytt lag 

vi försöker spela ihop. Det 
känns fantastiskt att vi är på 
gång igen. Jag är så oerhört 
imponerad av den insats som 
särskilt de äldre killarna i trup-
pen bidrar med. De lägger nu 
grunden för en bandyframtid 
i kommunen, menar Olavi 

Koskelainen.
Av de ru-

tinerade och 
mer namnkun-
niga spelarna 
i årets Surte 
BK märks för-

utom Fredrik Thelaus också 
Mikael Fischer, Stefan 
Nilsson och Jonas Kihl. 
Redan den här veckan anslu-
ter troligtvis också Johan Ja-
nebrink och Martin Östling 
som har behållit formen ban-
dyallsvenskan.

– Det finns fler killar som 
känner starkt för klubben och 
som gärna vill tillbaka. Jag 
tror det är viktigt att vi hittar 
en balans i truppen, där ton-
vikten självklart ska vara våra 

ALE. Ale IBF:s damer 
sejour i division ett ser 
ut att bli kortvarig.

Laget är fast i 
botten.

Trots många bra 
insatser har utdel-
ningen varit mager och 
allt som oftast har det 
slutat med bittra och 
knappa förluster.

Före jul stod Pixbo Wallen-
stam för motståndet i Ale 
gymnasium. Denna gång 
visade Mölnlyckes stolt-
het bra klass och vann med 
klara siffror. Tuffare mot-
stånd bjöd däremot Ale IBF 
när laget reste till Jönköping 
förra veckan. Det blev en 
jämn drabbning med Östra 
SK Jönköping som är det 
enda laget som Ale besegrat 
under säsongen.

– Tjejerna krigade på 
och det blev som så många 
gånger tidigare en hedersam 
förlust. Vi låg under med 3-1 
efter halva matchen, men 

lyckades kvittera och var 
rejält på gång. Då fick Jön-
köping hål på oss två gånger 
om och en ny uppförsbacke 
väntade. Vi reducerade till 
4-5, men orkade inte hela 
vägen. De kontrade in sexan 
och satte 7-4 i tom kasse, be-
rättar Aleträ-
naren, Ralph 
Gustavsson.

Förlusten 
innebär att 
Ale i princip 
är avhängda, 
även om det finns en teo-
retisk chans att rädda kon-
traktet.

– Vi har det inte i egna 
händer i alla fall. Nu får vi 
försöka rikta in oss på att 
hålla humöret uppe. Det 
kommer en ny säsong nästa 
år och vi vill ju att tjejer-
na ska fortsätta spela inne-
bandy, därför är det fokus 
på glädje nu. Det finns en 
enorm potential i den här 
truppen och kunnandet är 
det egentligen inget fel på. 

Det vi saknar är främst rutin. 
Kanske gick vi upp ett par år 
för tidigt, men sådant kan du 
inte styra över. När det här är 
över har vi trots allt lärt oss 
otroligt mycket, såväl spela-
re som ledare, menar Ralph 
Gustavsson.

På lördag 
väntar topp-
laget Älv-
stranden i 
Ale gymna-
sium. Här 
återfinns en 

rad bekanta ansikten hos 
de från Surte IS IBK flykta-
de spelarna Malin Petters-
son, Sofia Gäfvert, Linda 
Karlsson, Caroline Karls-
son och Jonnas Leek. 

– Vi kan fortfarande bli 
en obehaglig överraskning 
för samtliga lag i den här 
serien. Får vi en dag när allt 
klaffar kan vi slå alla, säger en 
hoppfull Ralph Gustavsson.

www.laget.se/aleibf

Div 1 södra damer: 
Lördag 14/1 kl 15.00
Ale IBF - IBF Älvstranden
Plats: Ale Gymnasium

Div 2 herrar: 
Söndag 15/1 kl 18.15
Ale IBF - Guldhedens IK

Plats: Bohushallen

Matchvärd:

MÅNDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 – tidigare)

ONSDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 – tidigare)

LÖRDAGAR:

Kl 09.30–10.45 ålder 5-6 år (födda 2007-2006)

Kl 11.00–12.30 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 11.00–12.30   ålder 10 år och uppåt (2002 – tidigare)

Bohus IF Friidrott träningstider 
Fr o m 9 januari i Bohushallen:

www.bohusfriidrott.se

Fortsatt tungt för Ale IBF:s damer

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 1 Södra
Ale IBF – Pixbo Wallenstam 1-7
Östra SK Jönköping – Ale IBF 7-4

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

Surte BK radar upp segrar
– Målet är att redan i år avancera till ettan

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

yngre killar. Innan de är redo 
att ta över är vi dock beroen-
de av våra rutinerade eldsjä-
lar. Målet är att bygga lång-
siktigt, säger Olavi Koskelai-
nen.

Till helgen avgörs första 
rundan av årets seriespel. 
På fredag väntar Mölndal B 
hemma i Ale Arena och på 
söndag väntar SK Höjden 
borta. Två segrar och Surte 
går in i nästa fas med möjlig-
het att nå division ett.

Fredrik Thelaus visade gryende form och noterades för fyra 
mål mot serieledande Kållered.       Arkivbild: Allan Karlsson


