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3 DAGARS BANDYSKOLA
PÅ HÖSTLOVET I ALE ARENA

Vill du vara med?
Surte Bandyklubb kommer under höstlovet V.44 att arrangera en 

tredagars bandy skola för dig som är född 00-06. 
Är du tjej eller kille som har fått styrfart på skridskorna och är nyfi ken 

på att hantera klubba och boll då kan detta vara något för dig.

SKRIDSKO/
BANDYSKOLAN

Söndagar kl 09.30 till 11.00 
i  Ale Arena med start vecka 43

Välkomna till oss och 
prova på bandy!

Vi söker ungdomar i alla åldrar till våra lag 

För info kontakta:  mikael.bjorkestam@surtebandy.se

www.surtebandy.se
E-post: bandyskolan@surtebandy.se

•  Målgrupp: Barn födda 00-06 (medlemar i Surte Bk och boende i Ale Kommun har förtur).

•  Förkunskaper: man bör ha åkt lite skridskor.

•  När: 28-30 oktober 2013.

•  Tid: 08.00-16.00.

•  Mål antal barn: Max 60st .

•  Vad ingår : 
Träning på is
Teori 
Aktiviteter på barmark
Lunch  och mellan mål
Diplom

•  Kostnad: 495 kr

•   Anmälan: ska vara till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se
Senast den 15 oktober.  

•  Betalning: sker till postgiro 1550521-7  tillhanda senast 15 Oktober 2013. 

•  Info maila till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se

ÄLVÄNGEN. Det blev 
inget guldfi rande för 
Älvbygdens MK i lör-
dags.

Visserligen vann 
Philip Stenborg/Tim 
Gustavsson en av de 
två deltävlingarna, men 
i SM-tabellen fi ck man 
se sig besegrade av 
Husqvarnas Henrik Sö-
derqvist/Tobias Sylvan.

– Självklart körde vi 
för guld, men vi är ändå 
jättenöjda med vår 
prestation, säger Philip 
Stenborg till lokaltid-
ningen.

Förutsättningarna inför 
den avslutande omgången i 
Sidvagns-SM var glasklara. 
Totalledarna Henrik Söder-
qvist/Tobias Sylvan skulle 
behöva bryta något av de två 
heaten samtidigt som Philip 

Stenborg, vars ordinarie 
parhäst Christian Nilsson 
var skadad och ersatt av Tim 
Gustavsson, behövde segra i 
båda racen för att smita förbi 
och vinna sammandraget. Så 
blev det inte!

Henrik Söderqvist/Tobias 
Sylvan visade inga som helst 
nerver utan säkrade guldet 
redan i det första heatet, som 
man vann före Philip Sten-
borg/Tim Gustavsson. I det 
andra heatet var det omvänd 
ordning. Dock ska tilläg-
gas att den redan klara vin-
narduon lämnade försprång 
åt sina konkurrenter, för att 
sedan köra ikapp så gott som 
hela fältet och bli tvåa bakom 
Stenborg/Gustavsson.

– Även om vi inte vann 
sammandraget så tog vi 
åtminstone hem totalsegern 
i lördagens tävling. Det var 
riktigt kul att köra och bra 

med folk runt banan, säger 
Philip Stenborg.

Ett annat ÄMK-eki-
page, Arne Tilly/Robert 
Almthén, var trea i båda 
heaten och slutade också trea 
totalt i SM.

Den 12-13 oktober avgörs 
Lag-EM i Italien. Två 
ÄMK-are i Philip Stenborg 
och Arne Tilly kommer att 

vara på plats för att göra upp 
om medaljerna.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Folkfest men ingen guldfest för ÄMK

Trångt på pallen. Husqvarnas Henrik Söderqvist/Tobias 
Sylvan fi rar SM-guldet med silver- och bronsmedaljörerna på 
var sin sida, båda ekipagen från Älvbygdens MK. Philip Sten-
borg/Christian Nilsson slutade tvåa och Arne Tilly/Robert 
Almthén trea. Tim Gustavsson fi rade både guld och silver då 
han under säsongen ryckt in i båda lägren. 

Tim Gustavsson, som ersatte skadade hemmaföraren Tim Gustavsson, som ersatte skadade hemmaföraren 
Christian Nilsson, i par med Philip Stenborg. En första- Christian Nilsson, i par med Philip Stenborg. En första- 
och en andraplats blev facit i lördags vilket resulterade i och en andraplats blev facit i lördags vilket resulterade i 
ett silver i den slutliga SM-tabellen.ett silver i den slutliga SM-tabellen.

BOHUS. Surte Ban-
dyklubbs nye tränare 
Johan Ekängen har 
sagt upp sig innan sä-
songen ens har börjat.

– Min fru har fått 
jobb i Karlstad och 
det fi nns ingen annan 
lösning för familjen 
än att jag fl yttar med, 
suckar han.

Samtidigt tillkän-
nager klubben att 
liberon Nils Sigurd be-
stämt sig för att köra 
vidare ett år till.

Johan Ekängens sejour i 
Surte BK blir rekordkort. 
I december går flyttlasset 
från Göteborg till Karlstad. 
Hans fru har fått ett jobb 
hon omöjligt kunde tacka 
nej till och med en liten son 
i familjen behöver Johan 
finnas nära.

– Det är dubbla käns-
lor, bandymässigt är det 
inte kul alls. Jag har haft 
ett bra snack med spelarna 
och styrelsen. Alla har varit 
förstående, vilket känns 
bra. Ante Grip kommer 
att ta över och vi har exakt 
samma syn på hur bandy 
ska spelas. Sedan kommer 
jag att finnas med i kulis-
serna och hjälpa till med 
det jag kan, säger Ekängen.

Surte BK träningsspelar 
som bäst just nu. I lördags 
blev det förlust mot norska 

Ready (6-8). Daniel Rydén 
åkte på en otäck smäll med 
hjärnskakning som följd 
och blir borta ett tag. Till 
helgen väntar Kosa Cup 
i Ale Arena, en turnering 
där IFK Kungälv, Frillesås, 
Gripen, Blåsut och Surte 
BK gör upp.

– Riktigt bra motstånd 
för vår del. Gripen ser heta 
ut, har bland annat slagit 
Kungälv med imponerande 
7-1. Jag hoppas vi kan få 
spelet att stämma lite bättre 
nu. Det har varit mycket 
nytt för killarna, men 
stundtals har det sett bra 
ut. Nu får vi tillbaka Nils 
Sigurd och han kommer 
att vara tillgänglig för spel 
i cupen, hans erfarenhet 
och lugn kommer betyda 
mycket, berättar Ekängen.

Surte BK har seriepre-
miär hemma mot Åtvida-
berg lördag 2 november.
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Johan Ekängen lämnar 
Surte BK som A-lagsträ-
nare i december.

Sigurd kommer – Ekängen går
Surtenytt:


