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Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 20/1 - Ale Gymnsium

F01 12.00 Nödinge - Bjurslätt
PA 13.00 Stenungsund/NSK - Bjurslätt/backa
P98 14.00 Nödinge - Kungälv

www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

Lördag 19/1
Ale gymnasium

Div 2 herr 12:15
Ale IBF - Guldhedens IK

Div 2 dam 14:30
Ale IBF - Guldhedens IK

–Dags att anmäla sig 

till SKOLCUPEN 2013

I helgen som gick genom-
förde Göteborgs bord-
tennisförbund årets första 
deltävling i Propagande-
touren. Detta är en tävling 
med spelare från hela Göte-
borgsområdet. För Bohus 
IF:s del ställde Maximus 
Nordgren, Erik Börjesson 
och Manuel Storch upp. 
Totalt var det 37 spelare som 
deltog i deras klass.

Alla tre BIF-are hade 
lite otur i lottningen och 
hamnade i grupper med 
mycket tuff motstånd, bland 
annat fick de möta totalseg-
raren och totaltvåan redan i 
gruppspelet. Trots det tuffa 
motståndet tog killarna för 
sig ordentligt. Förutom 
en seger för Maximus blev 
det idel förluster i grup-
pspelet. När sedan B- och 
C-gruppspelet började hade 
de repat mod och stod upp 

rejält. Bland annat svarade 
Manuel för en strong insats 
och vann en stenhård fense-
tare med 15-13 i avgörande.

Detta är andra gången 
killarna ställer upp i Propa-
gandetouren och utvecklin-
gen mellan första gången 
och denna gången är stor.

– Bohus IF:s killar närmar 
sig sina mer erfarna mot-
ståndare nu, säger coach 
Magnus Olofsson.

Med ytterligare träning 
och tuffa seriematcher 
tror Magnus att det kan bli 
A-slutspel vid någon av de 
nästkommande tävlingarna. 
Till helgen drar vårens 
seriespel igång och denna 
tävling var en bra genom-
körare inför den starten.

Med tanke på att Bohus 
IF nu har fått riktiga bord 
i idrottshallen och att en 
så kallad pingisrobot är på 

väg in kommer kvalitén 
på träningarna att öka och 
killarna kommer att sparra 
varandra till att bli bättre.

– Dessutom finns det ett 
gäng killar till inom förenin-
gen, men som inte kunde 
vara med på tävlingen denna 
gången. Så det finns konkur-
rens i Bohus IF, avslutar 
tränare Annica Svensson.  

❐❐❐

Bohus IF bordtennis deltog i Propagandetouren 

I helgen hade Surte/Bohus 
P-05 matchpremiär. Resan 
gick till Öckerö och delta-
gande i Ö-bollen. Det var 
elva förväntansfulla killar 
som tog färjan över till 
Öckerö. Väl där blev det fem 
matcher. 

I det inledande gruppspe-
let började Surte/Bohus med 
att möte Åsa IF. Det blev till 
slut 1-1 i matchen vilket får 
ses som rättvis. I den andra 
matchen drabbade Surte/
Bohus samman med Säve 
SK. Matchen slutade 0-0, 
men där Surte/Bohus var det 
klart bättre laget.

– Det är små marginaler 
som avgör, vi hade bland 
annat  två stolpträffar, säger 
Fredrik Orwén i ledartea-
met. 

I den tredje matchen 
möttes två dittills obeseg-
rade lag. Surte/Bohus mötte 
Stenkullen GoIK vit, som på 
de två inledande matcherna 
hade målskillnaden 8-0. Nu 
blev det förlust för de gul-
svart från Ale. Slutresultatet 
blev 2-1 till Stenkullen. 

– Inget att säga om, de var 
ett bättre lag, kommenterar 
tränare Christer Berg-
ström.

I den avslutande matchen 
visade Surte/Bohus styrka 
och vann med 4-0 mot 
arrangörsklubben.

– Vi visade stor moral som 
kom tillbaka efter förlusten 
och visade att vi kan spela 
underhållande fotboll, säger 
Fredrik Orwén. 

I den påföljande rundan 
av cupen, blev det bara en 
match. Återigen ställdes 
Surte/Bohus mot Stenkullen 
GoIK (denna gång röd) och 
återigen blev det en udda-
målsförlust, 1-2. Här käm-
pade laget tappert och det 
avgörande målet kom precis 
när slutsignalen ljöd.

– Som helhet är vi jät-
tenöjda med grabbarna och 
de har utvecklats mycket 
under hösten och vintern. 
Vi ser med glädje och spän-
ning fram mot nästa cup och 
seriespelet, som drar igång 
till våren, avslutar Christer 
Bergström.                   ❐❐❐

LIDKÖPING. Kållands 
fulspel funkade i en 
halvlek.

Sen började Surte 
åka skridskor.

Surtes tolfte raka 
seger var odiskutabel.

Det blev en tuff inledning i 
Lidköpings inomhusarena 
på lördagen. Kållands BK:s 
taktik att försöka störa och 
få serieledande 
Surte ur rytmen 
var uppenbar. 
H e m m a l a -
get spelade på 
gränsen till det 
tillåtna, men 
stundtals fick agerandet rätt 
effekt.

– Ja, vi kom inte alls igång 
och frustrationen var tydlig 
hos killarna. Jag tänkte ta 
timeout, men ville samti-
digt inte visa dem att vi var 
störda. Sen fick vi två psyko-
logiskt viktiga mål på hörna 
innan paussignalen. Det var 
gôtt, berättar surtetränaren 
Robert Holmén.

1-3 i halvlek blev 1-4 
direkt i början av andra. 
Christoffer Ohlsson hit-
tade rätt och gav Surte precis 
den start laget behövde. Han 
utökade senare ledningen till 
2-6 via två straffslag. Kålland 
var ett slaget lag och orkade 

helt enkelt inte hänga med 
när Surte började åka skrid-
skor.

– Vi hade ett bra snack 
i halvlek och bestämde oss 
för att bara fokusera på vårt 
eget spel. Genom att åka 
mycket skridskor, släppa 
bollen till varandra och hålla 
uppe tempot visste vi att de 
skulle mattas. Faktum är att 
de knappt har fem anfall i 
andra halvlek, säger Robert 
Holmén nöjt.

Lagkapten Adam Rohr 
och mittfältsstrategen 

Martin Östling slet och 
åkte skridskor som få kan, 
men det var ändå en målvakt 
som Robert Holmén pratade 
mest om.

– Alexander Wetterberg 
har det tufft långa stunder, då 
vi med stort bollinnehav inte 
ger motståndarna särskilt 
många tillfällen att komma 
till avslut. Han får stå overk-
sam länge, men idag mot 
Kålland gjorde han ett antal 
viktiga parader. De kan ha 
varit matchavgörande. Det 
vet vi inte. Alex är en enorm 

Surte/Bohus P-05 svarade för en väl genomförd turnering 
när Ö-bollen i inomhusfotboll avgjordes den gångna helgen.

Surte/Bohus P-05
spelade Ö-bollen

Tolfte raka för Surte

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BANDYFEST

VS.

SKARPE NORD

IFK Kungälv

ONSDAG 16 JANUARI 19:00

Bollnäs GoIF
BEFORE BANDY

FRÅN 16:00

trygghet för oss.
Dramat i division 1 västra 

fortsätter. Otterbäcken skug-
gar fortfarande och har bara 
förlorat en match, den mot 
Surte i premiären. I den 
sista omgången, söndag 24 
februari, möts lagen igen på 
Otterstrand.

– Det är fem matcher kvar 
innan vi börjar snacka om 
den. Gör vi vårt kan inget 
stoppa oss, men visst är vi 
medvetna om att det här 
kan bli en målskillnadsaf-
fär. OBK har en ännu större 
press på sig. De har inte råd 
med ett enda misstag. Vi kan 
fortfarande förlora och ändå 
ha avgörandet i egna händer, 
menar Robert Holmén.

På lördag rullar seriespelet 
vidare med match mot Slus-
sen, farmarlaget till Gripen.

– Alltid nervöst att möta 
dessa lag. Vi vet ju inte riktigt 
vilka spelare de ställer upp 
med, men vi tog dem ganska 
enkelt borta.

Lagkapten Adam Rohr ledde Surte BK till en ny storseger borta mot Kållands BK.

BANDY
Division 1 västra
Kållands BK – Surte BK 4-10 (1-3)
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