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VECKANS MATCHER 
I ALE GYMNASIUM 

Onsdag 22 februari
FA 18:15 Nödinge - Alingsås

Söndag 26 februari
F01 10:00 Nödinge - Baltichov
P01 11:00 Nödinge - 415 Östra Gbg
F00 12:00 Nödinge - Kärra
F99 13:00 Nödinge - Kärra
F98 14:00 Nödinge - Kärra
P98 15:00 Nödinge - Wasaiterna
Hdiv6V 16:00 Nödinge - Sävedalens HK

Välkomna!
MATCHSPONSOR
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BOHUS. Emma 
Cappelen från Ale-
Jennylunds ridklubb 
tog sig i söndags 
vidare till finalen i GP-
ponnyn som går nu på 
lördag i Scandinavium. 

Tillsammans med 
nio andra finalister 
tävlar hon nu om 
guldet.

Efter söndagens semifinal 
som arrangerades av Bill-
dals RK var startfältet till 
finalen i GP-ponnyn klart.

Sammanlagt deltog tre 
ryttare från Ale-Jennylunds 
ridklubb: Molly Downes, 
Emma Cappelen och 
Emmy Wessberg. Av de 
tre gick Emma Cappelen 
vidare till finalen som rids 
under Göteborg Horse 

Show. 
GP-ponnyn är Göte-

borgs-Postens stilhopp-
ningstävling för C-ponny-
ekipage från västra Sverige. 
I år rids finalen för 22:a 
gången i Scandinavium.

Aleryttare till final i Scandinavium

HÅLLER TUMMARNA!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Till final. Emma Cappe-Till final. Emma Cappe-
len blev en av tio som len blev en av tio som 
gick vidare till final i GP-gick vidare till final i GP-
ponnyn.ponnyn.

- Älska handboll

ÄLVÄNGENS KULTURHUS
Sön 26 feb 15.45

Dam div 4 
Ale HF - Bollebygd AFF

ALE GYMNASIUM
Tor 1 mars 20.00

Herr div 3
Ale HF - RYA HF

Matchsponsorer:

Älvängen
www.laget.se/aleibf

Div 2 herrar: 
Tisdag 28/2 kl 19.00
Ale Gymnasium
Ale IBF - Lindås

Div 1 södra damer: 
Lördag 3/3 kl 15.00
Ale Gymnasium
Ale IBF - FBC Kalmarsund

Matchvärdar:

För allt engagemang och stöd i samband 
med Sportlife Skolcupen 2012 

STORT TACK!

KUNGÄLV. När den som 
bäst behövdes kom 
den.

Efter åtta försök kom 
Nödinges första seger.

Mot rivalerna i Kung-
älv dessutom.

Mellan Nödinge SK och 
Kungälvs HK har många spe-
lare vandrat genom åren – i 
båda riktningarna.  Årets trä-
narduo Markus Bengtsson 
och Johan Flodin har också 
ett förflutet på andra sidan 
älven. Inte undra på att det 
alltid ligger mycket prestige i 
att vinna matcherna klubbar-
na emellan.

HP Kongelf, Kungälvs an-
dralag kom till spel med fyra 
A-lagsspelare, men det hjälp-
te föga mot ett heltaggat Nö-
dinge.

– Vi gör äntligen en rik-
tigt bra match med en härlig 
inställning från början till 
slut. Att Kongelf till sist fick 
punkta både Catrine Arons-
son och Jessica Edler säger 
en del, menade NSK-träna-
ren Markus Bengtsson som 
tyckte det var särskilt skönt 
att slå just Kongelf.

– Det är alltid speciellt att 
möta sin tidigare klubb.

Att Nödinge lyckades 
vända förlusttrenden i just 
den här matchen hade enligt 

Bengtsson inte med motstån-
det att göra.

– Nej, det är ett resultat 
av att vi fortsätter att tro på 
det vi gör. Idag var det vi som 
styrde spelet och motståndar-
na fick rätta sig efter oss. Vi 
fick försvaret dit vi ville och 
våra avslut kom både från nio 
meter och på genombrott, 
berättade Bengtsson.

Två matcher återstår i årets 
seriespel. Nödinge möter 
Borås och Alingsås borta.

– Seger i båda matcherna 
och vi klarar vårt mål att bli 
toppfem. Det skulle dessut-
om ge oss råg i ryggen inför 
nästa säsong.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Årets första seger!
– Nödinge vann mot rivalerna

– Avancemang ändå inom räckhåll– Avancemang ändå inom räckhåll

Catrine Aronsson var bäst i ett segrande NSK. Kvicka fötter, 
bra driv och effektiva genombrott karaktäriserade energi-
knippet i derbyt mot HP Kongelf.

Martin Östling och hans Surte BK missade målet mot Oskar-
ström och förlorade med klara 7-0.  Arkivbild: Allan Karlsson

OSKARSTRÖM. Det 
svänger runt Surte BK.

I lördags körde dess-
värre av vägen.

Dikeskörningen mot 
poänglösa Oskarström 
var tung.

Trots förlusten är Surte BK 
med i kampen om en plats 
i nästa års division ett. Den 
ser nämligen ut att avgöras 
på förbundsnivå. Flera lag 
har protesterat mot serie-
ledande Kål-
lereds sätt att 
använda spela-
re från Möln-
dals A- res-
pektive B-lag. 
Reglerna är tydliga och fattar 
bandyförbundet beslut enligt 
dessa, vilket alla bör utgå från, 
kommer Kållered att dis-
kvalificeras. Frillesås A-lag 
ramlar ur Allsvenskan, vilket 
gör att Frillesås AIK inte får 
gå upp från fortsättningsse-
rien. Samma sak gäller för 
Kareby IS som redan par-
kerar i ettan. Med andra 
ord är det bara Oskarström 
och IFK Malmö som utma-
nar Surte om avancemang. 

Vinner Surte BK resterande 
matcher mot Kareby IS och 
IFK Malmö spelar laget i di-
vision ett nästa år.

– Då måste vi prestera på 
en annan nivå än i lördags. Vi 
var helt under isen. Å andra 
sidan var förutsättningarna 
att spela konstruktiv bandy 
obefintliga. Det var ösregn 
och mycket vatten på plan. 
Vi fick spela 3x30 minuter 
och Oskarström var betydligt 
bättre än oss på att slå lång-
bollar. Att spela efter isen som 

vi försök-
te visade sig 
omöjligt, 
sa en besvi-
ken lagleda-
re, Pär An-

dersson.
Han hoppas på snabb re-

vansch redan på torsdag då 
Kareby IS gästar Ale Arena.

– Då är Adam Rohr, vår 
klart bäste spelare i år, med 
igen. Han betyder otroligt 
mycket för vårt spel.

Om det vittnar inte minst 
lördagens resultat…
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Tungt bakslag för Surte BK

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BANDY
Fortsättningsserien
Oskarström – Surte BK 7-0

Grunden Bois imponerar alltid
Grunden Bois har sitt säte i Göteborg och föreningens verk-
samhet vänder sig främst till spelare med intellektuell funk-
tionsnedsättning. Att ge alla en möjlighet att delta i den ge-
menskap som idrotten skapar är ett av huvudmålen. I lör-
dags spelade Grunden Bois innebandy fyra matcher i Väst-
götaserien. I laget deltog tre fantomer från Ale. Sebastian, 
Hanna och Jonas imponerade stort på tillresta supportrar. 
Spelglädjen var påtaglig och att kämpa väl är alltid det vikti-
gaste. På den punkten imponerar alltid Grunden Bois.
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