
NÖDINGE. Viljan var 
det inget fel på, men 
motståndet var numret 
för stort.

Ale IBF:s herrar höll 
jämna steg en bit in i 
den tredje perioden, 
sedan rasade hemmala-
get ihop.

– Vi gör för många 
enkla misstag i defensi-
ven, konstaterade Chris-
tian ”Figge” Rönkkö 
som rättmätigt utsågs 
till bäste spelare hos de 
blåklädda.

Ale IBF fick klara sig utan 
ankaret Oscar Frii och inte 
blev det bättre av att Emil 

Rydén fick kliva av skadad 
redan i den första perioden. 
När banans främste aktör, 
Alexander Sandberg, dess-
utom satte 0-2 för gästerna, 
37 sekunder in på mellan-
akten, var upp-
försbacken ännu 
brantare.

Publiken fick 
emellertid se 
Ale IBF kriga sig tillbaka in i 
matchen. Christian Rönkkö 
assisterade Fredrik Herlogs-
son som enkelt satte 1-2.

Hemmalaget jagade kvit-
tering, men istället blev det 
Zenith som kunde göra 1-3.

Jimmie Gustafsson 
gjorde 2-3 på en välriktad 

passning av Tobias Hellman 
i början av tredje.

Någon riktigt bra kvit-
teringsmöjlighet lyckades 
Ale inte vaska fram utan när 
Zenith gjorde 2-4 gick luften 

ur matchen. 
Gästerna domi-
nerade fullstän-
digt under de 
avslutande tio 

minuterna.
– Det kändes som att vi 

hade chansen när vi gick in till 
den tredje perioden. Tyvärr 
var vi inte tillräckligt bra 
idag och förlusten är inget 
att säga om, sade Christian 
Rönkkö.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Efter år av pro-
blem kommer äntligen 
en positiv nyhet om Ale 
Arena.

Kloka investeringar 
och ett engagerat 
samarbete med Surte 
Bandyklubb har sänkt 
kostnaderna drastiskt.

– Gentemot budget 
har vi ett överskott om 
600 000 kronor, avslö-
jar Kultur- och fritids-
nämndens ordförande, 
Isabell Korn (M).

Inför fjolårets bandysäsong 
tog den politiska majori-
teten, Allianspartierna och 
Aledemokraterna, beslutet 
att inte spola is i Ale Arena. 
Dt motiverades av skenande 
elräkningar och osäkra 
driftskostnader. När de röd-
gröna fick stöd av Sverigede-
mokraterna för sin budget 
i Kommunfullmäktige för-
ändrades förutsättningarna. 
Plötsligt fanns det pengar 
och sektorn fick i uppdrag att 
ta fram ett nytt skötselavtal 
för arenan tillsammans med 
Surte Bandyklubb.

– Det har hela tiden varit 
vår avsikt att försöka driva 
arenan ihop med föreningen. 
Nu tog vi fram ett skötselav-
tal som båda parter har fått 
leva med ett år och min upp-
fattning är att det har funge-
rat mycket bra. I den senaste 
ekonomiska rapporten ser vi 
en positiv effekt om 600 000 
kronor, berättar Isabell Korn 
och fortsätter:

– Den positiva avvikelsen 
handlar dels om investe-
ringar som har sänkt drifts-
kostnaderna dels om fören-
ingens engagemang i att få 
Ale Arena att fungera. Jag är 

oerhört imponerad av deras 
arbete.

Surte Bandyklubbs ord-
förande, Carl Ahlgren, blev 
också glad över beskedet från 
Kultur- och fritidsnämnden.

– Vi har lagt det gamla 
bakom oss och idag har 
klubben en jättebra dialog 
med tjänstemännen i Ale 
kommun. Det känns väldigt 
roligt att vi har kunnat gå 
vidare och fokusera på rätt 
saker.

Ett annat starkt bidra-
gande skäl till den ekono-
miska upphämtningen är 
samarbetet med Kungälv och 
Göteborgs stad.

– Det är en linje som vi 
politiskt drev väldigt hårt 
och den normalt sett väldigt 
dyra försäsongen har blivit 
en intäkt. Uthyrningen har 
fungerat bra och även där är 
ju klubbens inställning till att 
serva de övriga lagen avgö-
rande, menar Isabell Korn.

Under 2012 har Ale 
kommun gjort investeringar 
för 450 000 kronor i Ale 
Arena. Kylanläggningen 
har energieffektiviserats, en 
yttervägg har isolerats och 
luftvärmepumpar har instal-
lerats. Nästa år väntar ytter-
ligare satsningar om cirka 1,5 
miljon kronor.

– Vi ska bygga ett nytt 

garage för ismaskinerna, riva 
de gamla omklädningsrum-
men och fortsätta finjustera 
tekniken. På årsbasis tror vi 
oss kunna sänka driftskostna-
derna med 700 000 kronor. 
Det känns naturligtvis väl-
digt inspirerande, säger Isa-
bell Korn.

Inom kort kommer Ale 
kommun att tillsammans 
med Surte Bandyklubb 
utvärdera det ettåriga sköt-
selavtalet.

– Det har varit bra, men 
väldigt slitsamt för den ide-
ella organisationen. Vi skulle 
behöva en vaktmästare till 
under säsongen. Det är en 
synpunkt vi kommer att 
framföra, hälsar Carl Ahl-
gren.

2012  |   vecka 49  |   nummer 44  |   alekuriren 19

Ge bort en julklapp från Ahlafors 
Bryggerier till någon du känner!

Presentlåda 50:-
fylls med 2 glas och 4 fl askor*

Ahlafors glas 50:-
                             6-pack 250:-

T-shirt 150:-
Finns i vit och Svart

strl. S, M, L

Mössa 10:-

Beställ genom att ringa 0303-741890
eller  maila cralle@ahlafors.se

* Ölen köps på systembolaget

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – IK Zenith 2-7 (0-1,1-2,1-4)

BANDY

INNEBANDY

Division 1 Västra
SK Höjden – Surte BK 3-8
Mål SBK: Adam Rohr 3, Christoffer 
Ohlsson 2, Daniel Rydén, Tommy 
Jönsson och Henrik Jönsson 1 var-
dera. Matchens kurrar: Adam Rohr 
3, Johan Janebrink 2, Christoffer 
Ohlsson 1.

Surte BK 4 18 8
Kareby IS 4 14 8
Kållands BK 4 10 6
Delta BK 4 2 4
Otterbäckens BK 3 -1 4
Skövde BK 4 -11 3
Slussens BK  3 -2 2
SK Höjden 4 -11 1
Sunvära 3 -8 0
Karlstad Bandy 3 -11 0

Division 2 Göteborg
Ale IBF – IK Zenith 2-7 (0-1,1-2,1-4) 
Mål Ale: Fredrik Herlogsson, Jimmie 
Gustafsson. Matchens kurrar: Chris-
tian Rönkkö 3, Tobias Hellman 2, 
Martin Eriksson 1.

Guldhedens IK 9 10 19
Billingsfors IBK 8 5 16
IK Zenith 9 20 15
Marstrands IBK 9 3 15
Partille IBS 8 5 13
IBK Backadalen 9 -4 13
Sportlife Kungälv  8 4 12
Lindås IBK 9 -1 12
Öckerö IBK 9 -8 12
Mölndals IBF 8 0 11
Ale IBF 9 -8 11
FBC Lerum 9 -26 5

Division 1 Västra
Lör 8 dec kl 14

Ale Arena

Matchsponsor:

Surte BK | www.surtebandy.se

vs
Delta BK

Surte BK

– Sänkta drifts-
kostnader och 
ökade intäkter

Nöjda ordföranden. Carl Ahlgren, ordförande i Surte Bandy-
klubb och Isabell Korn (M), ordförande i Kultur- och fritids-
nämnden, gläds åt en positiv rapport för Ale Arena.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale IBF torskade hemmaPositiva besked från Ale Arenaked från Ale Arena

Ingen rolig 
handbollshelg
NÖDINGE. Både Ale HF:s herrar och 
Nödinge SK:s damer förlorade sina matcher 
under handbollssöndagen i Ale gymnasium.
Ale HF hade chansen att få lite kontakt med 
de övre skiktet i serien, men Halmstad HP var 
klassen bättre och vann med klara 31-20.

Nödinge SK:s damer däremot spelade en 
jämn match mot Drott, men fick till sist se sig 
besegrade med 23-25. Det gjorde att NSK nu 
tappade i tätstriden och återigen fick de blå 
eleganterna se sig som förlorare efter en tät 
toppmatch.

Alekuriren har utan framgång sökt efter 
målskyttar.

Ale HF möter närmast Blatichov borta och 
NSK spelar mot HP Warta i Lundbystrand på 
lördag.

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

Älvängen

Sponsorer:

Välkomna!

MATCHER 
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

Söndag 9 december
 P 02 12.50 Ale HF - Kungälv

P 02 13.40 Ale HF - Nord

P 01 14.30 Ale HF - Onnered
P 99 15.20 Ale HF - Nissan

HDiv 4 16.10 Ale HF - Backa HK
Ddiv 5 17.25 Ale HF - Crocodiles


