
Surtes IS innebandydamer 
har inte förlorat sedan om-
starten förra året. Efter sön-
dagens derbyseger över Skår 
(9-1) är segerraden hela 23 
matcher. Laget som i år do-
minerar i division tre är en 
blandning av riktigt unga ta-
langer, Katja Kountio, 14, 
och Nathalie Hjertberg, 
13, samt de rutinerade "ve-
teranerna" Carolina Björk-

ner, Linda Karlsson och 
målvakterna Lisa Persson 
och Linda Emanuelsson.

I derbyt mot Skår sva-
rade Carolina Björkner för 
hela sex poäng, varav två 
mål. Katja Kountio gjorde 
tre av målen. Surte toppar 
serien tre poäng före Ste-
nungsund. På lördag väntar 
hemmamatch mot IBK Älv-
stranden.
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Under höstlovet anord-
nades det ett basketlägger i 
Göteborg för ungdomar. 45 
basketintresserade ungdomar 
drillades under en vecka av 
coacher från Röda Stjärnan 
i Belgrad, som var på besök 
och tränade ungdomarna. 
Linda Karlsson var med 
från Ale Basket. Träningen 

bestod av ett morgon- och 
ett kvällspass med mycket 
fokus på bollkontroll. Tiden 
däremellan fylldes med bio, 
musei- och badbesök. 

Lindas coach Milan avslu-
tade med att hälsa henne 
välkommen till Röda Stjär-
nas Summercamp i Serbien 
2013.

Basketläger i Göteborg

ALAFORS. – Den är 
inne!

Matchen är vunnen 
och lagens deltagare 
tackar varandra för god 
match.

I Alebygdens boule-
hall är Aleserien i full 
gång.

Aleserien smög igång för två 
år sedan, men det är först nu 
som arrangören känner att 
organisationen och koncep-
tet är fulländat. Årets upplaga 
avgörs över tio omgångar. 
Lokaltidningen hälsade på i 
boulehallen förra onsdagen 
när den tredje deltävlingen 
avgjordes.

– Självklart är det lite pre-
stige, alla vill vinna. Stäm-
ningen är dock alltid på topp 
och den sociala samvaron är 
minst lika viktig som spelet i 
sig, förklarar tävlingsledare 
Jan-Åke Wik.

Sex föreningar är repre-
senterade med två fyrmanna-
lag vardera. Pensionärer från 
kommunens PRO- och SPF-
föreningar deltar liksom de 
regerande mästarna från 
Kareby.

– Återstår att se om de kan 
försvara sitt guld. I månads-
skiftet mars-april får vi svaret 
då det är dags för final, säger 
Jan-Åke Wik.

Onsdagens omgång 

bjuder på många jämna och 
spännande matcher. Spe-
larna kastar kloten med stor-
slagen precision och säker-
het. Det gäller att komma 
närmast lillen och ibland kan 
det vara svårt för blotta ögat 
att se vilket klot som placerat 
sig bäst.

– Då har vi vår domare 
Gulli Gustavsson som 
rycker in. Hon förfogar 
över mätstickan och bedö-
mer vilket klot som ska ha 
poängen, säger Jan-Åke.

I halvtidspausen står fika-
bordet uppdukat i det fina 
caféet som finns en trappa 
upp. En stärkande kaffetår 
och god smörgås gör att en 
eventuell förlust snart är 
glömd.

– Det man inte får sagt 
under spelets gång kan man 
diskutera under kaffestun-
den. Det är gemytligt och 
väldigt uppskattat.

Boulehallen vid Alafors 
gamla spinnerifabrik fung-
erar som en utmärkt mötes-
plats under hösten och vin-
tern. När vårsolen visar sig 
igen flyttar boulespelarna 
utomhus.

– Vi i Alebygden har exem-
pelvis Sjövallens idrottsplats 
som hemmabana. Nu har 
Ahlafors IF försett grusba-
nan med konstgräs, men i 
gengäld iordningställt en 

annan yta där vi kan spela. 
Det är vi tacksamma för, 
säger Nils-Erik Silfversten.

Innan utomhussäsongen 
drar igång ska emellertid 
segrarna i Aleserien koras.

Aleserien boular vidare

I BOULEHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Aleserien i boule är igång. Varje onsdag drabbar lagen sam-
man i Alebygdens boulehall i Alafors.

Det är full koncentration som gäller när klotet ska kastas.

NÖDINGE. Tre timmar i 
sträck.

Så länge varade förra 
söndagens spinnings-
pass på Sportlife i 
Nödinge.

– Det var full fart 
och positiv stämning 
hela tiden, försäkrar 
Christer Eriksson, en 
av tre instruktörer den 
aktuella förmiddagen.

I samband med att New 
York Marathon äger rum har 
Sportlife Nödinge gjort som 
tradition att fixa ett cykelma-
raton.

– Nu blev New York 
Marathon inställt, men vi 
valde att köra ändå. Den här 
aktiviteten är oerhört popu-
lär bland våra medlemmar. 

Mindre än ett dygn efter att 
anmälningslappen satts upp, 
så var alla cyklar bokade. Vi 
var drygt 40 personer som 
cyklade tillsammans förra 
söndagen, berättar Christer 
och poängterar att arrang-
emanget skedde i samarbete 
med Sporlife Nol.

Var det ingen deltagare 
som tvingades bryta?

– Nej, faktiskt inte. Alla 
stod distansen ut.

Det var tredje året i rad 
som Sportlife Nödinge stod 
som värd för detta cykelma-
raton. 

Blir det en fortsättning 
även nästa år?

– Det förmodar jag, annars 
hade nog många medlem-
mar blivit besvikna, avslutar 
Christer Ericsson.

JONAS ANDERSSON

Fullt ös på Sporlife i Nödinge. Förra söndagen arrangerades 
ett maratonpass i spinning. Deltagarna cyklade i tre timmar.

Cykelmaraton på 
Sportlife Nödinge

Linda och Milan vid basketlägret i Göteborg.

Surte IS IBK obesegrat

www.skepplanda.se

ETT STORT OCH HJÄRTLIGT 

TACK 
TILL ALLA SOM STÄLLT UPP I ARBETET 

MED VÅR KONSTGRÄSPLAN
Vi vill härmed framföra ett stort TACK till alla sponsorer 

som bidragit med material och pengar till konstgräsplanen, 
samt till alla de personer som köpt kvadratmetrar 

och på så sätt hjälpt till att ro projektet i land. 

Ett särskilt TACK till Göran Tilly på Kollanda Grus 
och deras personal som utförde markarbetet, 
trots det ihärdiga regnandet, med fi nt resultat.

Ales fi naste konstgräsplan ligger i Skepplanda. 

Ett TACK också till dem som bakade tårtor till 
invigningsfi randet, Lars Erlandsson vår fyrverkerimästare, 

samt representanter från Ale kommun. 

Återigen ett stort TACK till alla som förgyllde invigningen, 
ingen nämnd och ingen glömd.

/Styrelsen  Skepplanda BTK

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Torsdag 15/11 - Nödinge sporthall

D jun 18:45 Nödinge - Kroppskultur

Söndag 18/11 - Ale gymnasium
F00 11:50 Nödinge - Sävehof 2
P98 12:40 Nödinge - Mölndal/HEID
D div2 14:00 Nödinge - Kfum Ulricehamn

Söndag 18/11 - Nödinge sporthall
F02 13:00 Nödinge - Alingsås
F01 14:00 Nödinge - Varberg

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

Välkomna!

ÄLVÄNGENS KULTURHUS
söndag 18 november

P02, 12.50 Ale HF - Torslanda blå

P02, 13.40 Ale HF 2 - Mölndal

P01, 14.30 Ale HF - Kungälv 2

Div 4 V, 15.45 Ale HF 2 - Crocodiles

ALE GYMNASIUM 
söndag 18 november
Herr div3, 15.45 

Ale HF - Frölunda

Älvängen

Matchsponsorer:

MATCHER 


