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Surte BK, Box 121, tel: 031-98 04 71
E-post: bandyskolan@surtebandy.se

Program 
SURTE BK-DAGEN 

16/6 2012
12.00 Samling Paradisgården

12.00-16.00 Tipspromenad/tipsbingo, lotterier, tävlingar, 
gratis varmkorv m.m. anmälan laguppdelning brännboll

14.00-16.00 Brännbollsturnering
16.00-16.30 Presentation av bandylagen

16.30-18.00 Årsmöte Surte Bandyklubb 
18.00 Öppnar 7:an

19.00-01.00 Supporteklubbens fest.
Hjärtligt välkomna önskar Surtebandy.
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SM SIDVAGNSCROSS
CLASSIC SIDVAGN
SM QUAD 

        Entré: 100:-
Barn under15år Gratis

��

3 Juni 2012
Heat 1 
13 

Paradisbanan i Älvängen

MELLERUD. Ahlafors IF 
tog andra raka segern 
genom att bortabese-
gra Melleruds IF.

Ali El-refaei hit-
tade rätt före paus 
och Johan Elvings 
vobblande frispark 
blev matchavgörande i 
andra.

– Vi ber inte om 
ursäkt, vi var effektiva 
och krigade på bra, 
säger Ali.

Ahlafors IF har säkert inte 
seriens mest bollbegåvade 
trupp, men inställningen är 
det inget fel på och den räcker 
långt. Den gulsvarta lagma-
skinen har nu tuggat igång 
på allvar och då går inget lag 
längre säkert. Torsdagens 
bortamatch mot Melleruds 
IF blev ännu ett bevis på vad 
rätt attityd betyder. Ahlafors 
IF tog ledningen genom Ali 
El-refaei efter 25 minuter.

– Jag fick en fin passning 
och kom loss på kanten, men 
hamnade i en snäv vinkel. Jag 
drog till med vänstern och 
bollen letade sig in. Det var 
oerhört skönt och gav oss ett 
härligt självförtroende, säger 
målskytten.

Sin vana trogen påtalade 
AIF-tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson vikten av att 

inte släppa till något onödigt 
i inledningen av andra halv-
lek. Det tog fem minuter så 
visade tavlan 1-1. Som tur 
var dröjde det 
bara tio minu-
ter till innan 
Ahlafors fick 
en frispark. 
Johan Elving 
fick bra träff och bollen vobb-
lade in i mål.

– Det var rättvist. Vi hade 
de klaraste målchanserna och 
var närmare 3-1 än vad de var 
att kvittera, menar Ali El-re-
faei som tycker att laget har 
ytterligare en växel att lägga i.

– Absolut, vi utveck-
las fortfarande. Det är både 
fördel och nackdel att vi inte 
presterar samtidigt. När alla 

är på topp i 
en och samma 
match kan det 
bli riktigt bra. 
Jag tror att 
vi kan nå en 

toppfem placering. Vi är job-
biga att möta och får vi igång 
målskyttet på allvar måste alla 
se upp!

Mellerud ägde mycket boll 
och matade enträget inlägg i 
straffområdet som planens 
gigant, den gulsvarte Andre-

as Skånberg, fick plocka ner. 
Mittbacken Gustav Vigeli-
us tvingades lämna med en 
axel ur led och Anders An-
dersson fick ta över centralt, 
vilket han också gjorde på 
ett imponerande sätt. I nästa 
hemmamatch mot Tölö nästa 
lördag får AIF dessvärre klara 
sig utan sin mittfältsdirigent 
Johan Elving som fick sitt 
tredje gula kort och därmed 
är avstängd.

Första bortaskalpen för AIFFörsta bortaskalpen för AIF
– Mellerud fick ge vika för ge vika för 
den gulsvarta lagmaskinenagmaskinen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ali El-refaei placerade iskallt in ledningsmålet i första halvlek. Bollen smet in från snäv 
vinkel efter en tung vänster.
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FOTBOLL
Div 3 NV Götaland
Melleruds IF – Ahlafors IF 1-2 (0-1)

ÄLVÄNGEN. I vackert 
sommarväder med 
mycket folk spelade 
Älvängens IK och Tuve 
oavgjort.

1-1 slutade fredags-
kvällens match på ett 
soligt Älvevi.

Målskytt för hemma-
laget blev Simon Enyck.

Trots att det handlade om di-
vision 6 genomfördes match-
en i ett ganska 
högt tempo 
och den tal-
rika publiken 
hade all anled-
ning att ge de 
medverkande sitt stöd.

Under första halvleken 
böljade spelet fram och till-
baka, men två starka försvar 
såg till att målvakterna inte 
behövde vittja sina nät.

Efter pausvilan fick publi-
ken bättre tillfällen att visa 
upp sina röstresurser. Flera 

bra och farliga genombrott 
skapades och hade inte de 
båda försvaren visat sina fär-
digheter så skickligt, hade 
respektive målvakter fått 
plocka fram en och annan 
boll ur nätmaskkorna.

I den 68:e min fick ÄIK ut-
delning för sitt slit. Det blev 
snabbfotade Simon Enyck 
som kunde sätta motståndar-
nätet i dallring och 1-0.

Den glädjen varade i cirka 
10 minuter. 
På en frispark 
lyckades gäs-
terna efter 
många och 
men utjäm-

na till 1-1. Det verkade som 
om Tuve var mycket nöjda 
med det oavgjorda resultat 
då laget direkt efter slutsig-
nalen gav varandra kramar för 
sina insatser.

ÄIK och Tuve delade på poängenÄIK och Tuve delade på poängen
– Storpublik på ett soligt Älvevi

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Mycket folk hade samlats runt Älvevi i fredags kväll. Publi-
ken fick se en jämn match mellan Älvängen och Tuve som 
slutade oavgjort, 1-1.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Älvängen IK – Tuve IF 1-1 (0-0)


