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Matchvärd:

Onsdag 13/2 Bohushallen
Div 2 herr 20.00

Ale IBF - FBC Lerum 

Div 2 dam 20.00
Ale IBF - FBC Lerum

–  Missa inte 
SKOLCUPEN 2013

Torsdag 14/2 Alegymnasium

Joel Wiklund avgjorde i sudden
Joel Wiklund från Lödöse inledde sin hockeykarriär redan 
som fyraåring då han började träna på Gårdarinken. Tillsam-
mans med sina lagkamrater i LN 70 blev det ett brons i GP-
Pucken 2011. Därefter splittrades laget och numera är Kung-
älvs HC Joels hemvist. Förra söndagen avgjorde han fi nalen i 
GP-Pucken med Kungälv Team U12. Det blev 2-1 i fi nalen mot 
Härryda och Joel Wiklunds segermål kom i sudden death.

ALAFORS. Femton delta-
gare dök upp när SBBF on 
tour nådde Alafors. Delta-
garna där vill sprida de goda 
exemplen och skapa bättre 
samarbete med skolan för att 
locka fler att spela basket. 

Samtalet kom att handla 
främst om barn- och ung-
domsfrågor när SBBF:s 
tävlingsansvarige Henrik 
Smedberg och projektkoor-
dinatorn Rikard Aspegren 
kom till Alafors. Vägen till 
att nå fler är att dela med 
sig av kunskap. Den som 
arrangerar en framgångsrik 
EB- eller EBC-omgång bör 
sprida kunskapen till andra 
föreningar. Och inte minst 
behöver kunskapen spridas 
till skolan och idrottslärarna.

Friluftsdagar med basket, 
EB/EBC-mapp till idrotts-
lärarna, göra basket möjligt 
som elevens val och sparka 
igång Skol-DM var ytterli-
gare några av förslagen från 
mötesdeltagarna i Alafors.

Även när man diskuterade 
utbildning landade man i 
barn- och ungdomsfrågor. 
Man vill ha en röd tråd för 
de yngre spelarna. Man 
föreslog att de som går 
grundkursen för domare 
ska ha fokus på EB- och 
EBC-regler snarare än på 
5-5-basket och man ville 
att syftet med grundkursen 

skulle klargöras.
Utbildningarna behöver 

också bli mer tillgängliga, 
det är svårt nog för många 
att avsätta tid för utbild-
ningen och sedan behöva åka 
långt för att delta i den.

På landslagssidan diskute-
rades mest regionverksam-
heten, där man ser det som 
mycket positivt att alla får 
vara med, att det inte görs 
några urval i U14-lagen.

Kan SBBF ta fram ett 
material som förenklar för 
föreningarna att jobba med 
sponsring/samarbetspart-
ners? Kan vi ha ett diskus-
sionsforum för basket på 
internet? Det är frågor för 
SBBF att ta ställning till.

– Vi fick ett trevligt 
bemötande och möttes av 
mycket engagemang, inte 
minst av Ale Basket där 
många deltog. Generellt kan 
man säga att alla föreningar 
vill bli fler och rekrytera i de 
unga åldrarna men upplever 
att det är väldigt svårt. Det 
bör finnas en lättare väg in 
genom skolorna. Exempel-
vis genom idrottslärarna. 
De goda rekryterings- och 
EBC-exemplen borde spri-
das mellan föreningarna i 
landet, säger Henrik Smed-
berg, tävlingsansvarig SBBF.

Tony Karlsson
Ale Basket

SUNVÄRA. Tabelljum-
bon Sunvära orkade 
som väntat inte bjuda 
Surte motsånd.

Det blev ett tränings-
pass på vägen mot 
seriefi nalen.

– Vi slipar på detal-
jerna och på lördag i 
sista hemmamatchen 
hoppas jag vi kan visa 
att vi är redo för den 
stora matchen mot 
Otterbäcken, säger en 
optimistisk surteträ-
nare i Robert Holmén.

Det blev en dag på jobbet 
eller ett pass på vägen till 
den avgörande seriefinalen 
på Otterstrand, söndag 24 
februari.

– Det låter 
kanske kon-
stigt, men 
vi valde att 
p r i o r i t e r a 
försvarsspelet mot jumbon 
Sunvära. Det gäller att vi är 
överens om hur vi ska agera. 
Det resulterade i att vi bara 
släppte in ett hörnmål. Inte 
ett enda spelmål på 90 minu-
ter. Jag ser att Nils Sigurd 
börjar bli riktigt varm i klä-
derna och det känns bra 
inför mötet med anfallsglada 
Otterbäcken, summerar 
Robert Holmén.

Surte BK hade en två-
målsledning i paus, men det 
var bara en tidsfråga innan 
Sunvära skulle kollapsa. Två 
mål under den första kvar-

ten i andra halvlek dödade 
all matchnerv. Christoffer 
Ohlsson och Marcus Blom 
var för dagen mycket heta 
och svarade för tre respektive 
två mål.

– Vi borde ha vunnit med 
ännu större marginal, men vi 
är inte riktigt fokuserade. Nu 
gör vi bara jobbet, tankarna 
är någon helt annanstans, 
menar Holmén. 

Det är inte svårt att lista ut 
vad han syftar på. Hela Surte 
talar idag om Otterbäcken. 
Då återstår ändå en match 
mot Karlstad.

– Vi och Otterbäcken står i 
en klass för oss själva. Övriga 
lag helt enkelt för dåliga och 
mot Karlstad ska vi ställa 
upp precis som vi tänkt göra 

i seriefinalen. 
Det blir ett 
viktigt genrep 
och jag vill se 
att vi släpper 
loss ordent-

ligt. Vi hoppas fortfarande 
att vi kanske också kan få 
en träningsmatch mot IFK 
Kungälv. Det avgörs på 
tisdag och beror på om de får 
spela vidare eller inte, säger 
Holmén.

Kartläggningen av Otter-
bäcken har börjat, men 
blir ännu mer intensiv i 
nästa vecka. Surtes tränare 
kommer att specialbevaka 
mötet mellan Slussens BK 
och Otterbäcken.

– Vi har hyfsad koll på hur 
de spelar, men vi behöver väl 
titta lite närmare på en del av 

SBBF on tour möttes 
av många i Alafors– Sunvära ett träningspass på vägen– Sunvära ett träningspass på vägen

Surte fi nslipar formen

Marcus Blom har blivit bättre och bättre….

….samma sak gäller Nils Sigurd. Det bådar gott inför seriefi -
nalen nästa söndag, borta mot Otterbäcken.

BANDY
Division 1 västra
Sunvära – Surte BK 1-8 (1-3)

Ahlafors IF
kallar till

ÅRSMÖTE
NUMMER 100

söndag 10 mars kl 17.00
i klubbhuset på Sjövallen

Ekonomisk rapport kan från och med 1 mars 
beställas av Cicki Otter på tel: 0707-84 95 00

Eventuella motioner ska vara
styrelsen tillhanda senast 22 februari

Alla medlemmar
hälsas hjärtligt
välkomna!

www.ahlaforsif.se

deras fantomer. Svedberg, 
Rydell och Bertilsson har 
ju öst in mål. Dessa måste vi 
självklart sätta under luppen. 
Det är dock viktigt att vi inte 
bara fokuserar på motstån-
det, vårt eget spel är trots allt 

nummer ett.
Sista chansen att se Surte 

före seriefinalen blir på 
lördag då Karlstad gästar Ale 
Arena.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale IBF:s herrar hade 
som väntat inget att sätta 
emot i bortamötet med 
serieledande 
B i l l i n g s -
fors. Det tog 
dock drygt 
tio minuter 
innan hem-
malaget lyckades kvit-

tera den 1-0-ledning som 
Hampus Sahlback Nilsson 
gav Ale i andra spelminuten. 

Sen var det 
dock slut på 
det roliga. 
Efter halva 
matchen stod 
det klara 6-1 

till Billingsfors.

Mållösa damer föll
– Ale IBF hade knappt lag
GÖTEBORG. Ale IBF:s 
damer kom till spel 
med tre backar och 
sex anfallare.

Mot serieledande 
IBK Göteborg.

Det fungerade min-
dre bra – det blev 5-0 
i baken.

– Ja, de är tuffa även om vi 
är fullt lag. Det blev inte 
lättare med många sena 
avhopp. Det var sjukdo-
mar, jobb och sportlov som 
ställde till det, men så är det 
för alla på den här nivån, 
konstaterar aletränaren Jan 
Pettersson.

Det tog serieledarna 
dryga tio minuter att göra 
3-0 och därmed avgöra till-

ställningen. Alebekanta Åsa 
Wall stod för ett av målen 
och assisterade till ett annat.

– Jag tycker faktiskt att vi 
förtjänar godkänt ändå. Vi 
skapar tillräckligt mycket 
för att få med oss ett par 
mål, men visst är de bättre 
än oss. De är mer rörliga 
och sen kunde de går runt 
på betydligt fler spelare, 
summerar Jan Pettersson 
intrycken.

På torsdag väntar ett 
spännande möte med serie-
trean FBC Lerum som 
gästar Bohushallen. För-
hoppningsvis har Ale fler 
spelare att tillgå då.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Division2 Göteborg
Billingsfors – Ale IBF 8-3

Serieledarna för svåra
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