
BOHUS. Tredje segern 
på lika många försök.

Det rullar på för 
Surte BK som dock har 
mer att bevisa.

– Det låser sig lite, 
vi kan bättre, men vi 
vinner ändå matchen, 
säger Nils Sigurd till 
klubbens hemsida. 

Sunvära SK är fortfarande 
utan poäng och alla förstod 
varför efter lördagens visit 
i Ale Arena. Surte BK till-
hör motsatsen. Laget är till-
sammans med Kålland och 
Kareby fort-
farande obe-
segrat. Precis 
som expertisen 
förutsagt. Inte 
heller nästa 
match lär bli någon större 
prövning, då väntar Höjden 
som än så länge bara skrapat 
ihop en enda poäng.

Sunvära var kort och 
gott för dåliga för att kunna 
störa ett stundtals oinspi-
rerat hemmalag. Surte tog 
ledningen i den18:e match-
minuten genom Olle Smed-
berg, assisterad av dagens 
poängkung Marcus Blom 

(ett mål och två assist).
Fem minuter senare var 

det just Blom som slog in 
2-0. Målet kom när nämnde 
Smedberg placerats på utvis-
ningsbänken.

I andra halvlek behöll 
Surte kontrollen och trean 
kom en kvart in genom 
Daniel Rydén. Martin Öst-
ling satte fyran innan gäs-
terna lite onödigt fick redu-
cera två gånger om. Martin 
Rundqvist gjorde matchens 
sista mål och spikade slutre-
sultatet till 5-2.

Surte har självklart ett 
stort plus 
mot flera av 
lagen, då de 
har kunnat 
träna inomhus 
under en lång 

försäsong. 
På lördag väntar match på 

klassiska Ruddalens IP. Med 
andra ord helt andra förut-
sättningar, men återigen ska 
ett vältränat Surte köra slut 
på sin motståndare även om 
isen långt ifrån densamma 
som hemma i Ale Arena.

Lagkapten Adam Rohr 
avstod lördagens match på 
grund av en inflammation 
i foten. Han ska förhopp-
ningsvis vara på is igen redan 
den här veckan.

BOHUS. Efter tre ne-
derlag blev det äntligen 
seger för Ale IBF:s 
damer.

Pixbo Wallenstam 
fi ck möta ett revansch-
suget hemmalag i 
Bohushallen.

– Idag ville vi verkli-
gen vinna, det var full 
laddning från första av-
spel, säger Aletränare, 
Jan Pettersson.

Det började lite skakigt och 
gästerna tog ledningen två 
gånger om i 
första perio-
den. Pernilla 
P e t t e r s s o n 
och Lena 
L ö n n r o t h 
kvitterade lika 
programenligt. I andra peri-
oden gjorde Sofia Adolfs-
son två snabba mål och Ale 
var plötsligt i en behaglig 
ledning.

– Ja, och det stör lite att vi 
inte kunde stänga matchen. 
Istället släpper vi in dem 
igen. De är nära att gå ikapp 
vid ställningen 5-4, men 
Jennie Hedbergs 6-4 i början 
av tredje var förlösande, 
berättar Jan Pettersson.

Efter det tog Ale över på 
nytt och Lena Lönnroth såg 
till att Ale fick en ny tremåls-
ledning.

– Det var första matchen 
som vi hade nästan alla spe-
lare tillgängliga och det 
betyder mycket. Med spelare 

som Sandra 
Augustsson 
och Jennie 
Hedberg får vi 
en annan sta-
bilitet, menar 
Pettersson.

Nu väntar tuffare mot-
stånd. På lördag kommer 
jagande Lindome på besök. 
De är blott två poäng bakom 
Ale. Med andra ord är det-

läge för spänning och drama-
tik i Ale gymnasium.
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9/12 Lussehoppet
för ridskolans minsta 
elever Start kl. 14.00 
därefter Luciafirande.

Under jullovet har
vi en temavecka 

kvällstid med olika 
uppvisningar, clinics 
med mera. Program 

kommer senare.
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Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Hösten 2012

Martin Östling har inlett säsongen strålande. Mot Sunvära svarade han för en av fullträffarna, men framför allt är det skrid-
skoåkningen som har imponerat.        Foto: Allan Karlsson

segern

BANDY
Division 1 västra
Surte Bandy – Sunvära SK 5-2 (2-0)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Pixbo Wallenstam 8-5

Tredje rakaTredje raka

– Surte BK ångar på i ettan

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         146
2. Torsten Johansson/Ole J Jensen 122
3. Pia Rosén/Inga-Lill Hasselberg   111
4. Thomas Elfving/Karl-Eric Nilsson 108
    Göte Olsson/Nils Lindström

Skön seger för Ale IBF:s damer

Pernilla Pettersson gjorde Ale IBF:s första mål, det ack så 
viktiga kvitteringsmålet.

INNEBANDYKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDYKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tobias Magnusson Motéus i en av många Surteattacker mot 
Sunväramålet.

Martin Rundqvist spikade slutresultatet med sitt 5-2-mål. 
På lördag väntar Höjden på Ruddalen.


