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- Älska handboll

Pojkar -01 - ring Per-Olof 0703-258 734

Pojkar -02 - ring Viktor 0733-320115

Flickor -02/03 - ring Linda/Niklas 0736-829 024

Handbollsskola för killar &tjejer 
födda -03 -04 -05 - se hemsidan

Boll & Lek, fl ickor & pojkar 2-5 år 
- se hemsidan

www.laget.se/alehf

Vill du spela 
handboll?

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Fullständiga rättigheter

Begränsat antal platser – boka gärna bord!

På scen:

ALEXANDER 
Lördag 2 mars 

kl 21-01

SKEPPLANDA. Han har 
bestämt sig.

Det blir spel i Skepp-
landa BTK den här 
säsongen.

Rasmus Johansson 
från Ahlafors IF är ett 
välkommet tillskott på 
Forsvallen.

Rykten har placerat honom 
i såväl Nol IK som Skepp-
landa BTK. Nu är det emel-
lertid klart att Forsvallen blir 
Rasmus ”Ralle” Johanssons 
nya hemmaplan.

– Det känns bra och jag 
känner många av killarna 
sedan tidigare, säger Rasmus. 

Naturligtvis blir han en 

oerhörd förstärkning för det 
SBTK som förra året slutade 
på tredje plats i division 5 
Västergötland Västra.

– Jag hoppas kunna bidra 
med en del, säger Rasmus 
som med all sannolikhet 
kommer att ta en plats på det 
centrala mittfältet.

– Det är där jag trivs allra 
bäst, säger han.

Rasmus Johansson har 
under de två senaste säsong-
erna varit en viktig kugge i 
Ahlafors IF:s division 3-lag. 
När tiden inte räckte till för 
en fortsatt satsning på Sjö-
vallen kändes Forsvallen som 
det bästa alternativet. Ett 
beslut som fotbollsledningen 

i SBTK välkomnar.
– Rasmus kommer att bli 

jättenyttig för oss, precis den 
spelare som vi behöver, säger 
Christer Andersson.

Skepplanda BTK för-
lorade sin första tränings-
match för året (utan Rasmus 
Johansson i laget) borta mot 
Kode förra helgen. I helgen 
var det träning som gällde, 
men på lördag är SBTK åter 
i elden då man tar sig an 
Eriksberg på Krokängsplan.

KUNGÄLV. I helgen som 
gick deltog Surte/Bohus 
P04-lag i IKK-Cupen i 
Kungälv. Det blev stora 
framgångar för laget. 
Totalt fick gänget spela fyra 
matcher och det blev bara en 
förlust.

Den första matchen, mot 
Uddevalla lag 2 blev mycket 
rafflande och slutade till 
slut 1-1. Bohus ledde länge 
matchen, men fick till slut 
vika ner sig och släppa in ett 
mål.

– Killarna skall ha stor 
heder för insatsen. De 
kämpade fantastiskt, säger 
Christer Bergström i 
ledarteamet. 

I dagens andra match 
ställdes laget mot Udde-
valla lag 1. Här hamnade 
laget tidigt 
i underläge 
med 2-0, 
men stred på 
bra och lyck-
ades reducera 
i slutet. Trots 
en intensiv 
press på 
slutet lycka-
des laget inte 
få till en kvittering. 

Dagens tredje match spe-
lades mot Lödöse/Nygård. 
Här var Surte/Bohus det 
starkare laget hela matchen 
och det var inget snack om 

vart segern skulle gå. Seger-
siffrorna skrevs till slut till 
2-0 till Surte/Bohus.

– Vilket 
fantastiskt 
passnings-
spel vi hade 
i denna 
match. 
Skönt att se 
att vinterns 
nötande 
börjar ge 
utdelning, 

sade Christer Bergström 
efter matchen. 

I den avslutande matchen 
ställdes de gulsvarta krigarna 
mot arrangörsklubben. 
Under 2012 har Surte-

Bohus mött dem två gånger 
och fått stryk båda gångerna, 
men nu stred alelaget på helt 
otroligt bra och vann till slut 
med 2-1. 

Detta blev en match helt i 
publikens smak med chanser 
åt båda håll hela tiden och 
den stora föräldraskaran på 
läkaren slets mellan hopp 
och förtvivlan.

– Vad skönt med ett 
resultat som detta, avslutar 
Christer. 

– Nu kör vi på en månad 
till inomhus och sedan börja 
vi börjar träna utomhus och 
kan blicka fram emot serie-
premiären. 

❐❐❐

Framgångar för Surte/Bohus P04 IKK-Cupen

– Byter AIF mot SBTK

Rasmus Johansson 
i ny gulsvart tröja

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Välkommen till Forsvallen! Christer Andersson skakar hand med Skepplanda BTK:s senaste 
nyförvärv, Rasmus Johansson från Ahlafors IF.

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 3/3 - Ale Gymnsium

F02 10.30 Nödinge - Sävehof
P02 11.20 Nödinge - Aranäs
Djun 12.20 Nödinge - Torslanda HK
Ddiv2 14.00 Nödinge - IK Baltichov

Söndag 3/3 - Nödinge Sporthall
F01 13.00 Nödinge - Baltichov
P98 14.00 Nödinge - Torslanda

Vilket fantastiskt pass-
ningsspel vi hade i denna 
match. Skönt att se att 
vinterns nötande börjar 

ge utdelning. 
Christer Bergström

– Bara en förlust på fyra matcher


