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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 nyfiken 

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 20 oktober.  

•  Betalning: sker till postgiro 1550521-7  tillhanda senast 20 Oktober 2013. 

•  Info maila till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se

NÖDINGE. På lördag 
bjuds det åter fotbolls-
nostalgi i Alehallen.

Janne Heros Pokal 
står för dörren.

– Det blir sista 
gången, förklarar Mar-
cus Lager som drivit 
arrangemanget på egen 
hand sedan starten 
2007.

Janne Heros Pokal är öppen 
för spelare med ett förflutet i 
Nol IK och arrangeras tradi-
tionsenligt i slutet av oktober.

– Folk från alla möjliga 
håll i landet kommer hit för 
att delta i turneringen, vilket 
är väldigt roligt. Nu har jag 
emellertid bestämt mig för 
att begrava turneringen, säger 
Marcus Lager.

102 spelare har anmält sitt 
intresse till avslutningsuppla-
gan.

– Det är rekord, förklarar 

Lager.
Det blir spel i två grupper. 

Samtliga lag tar sig vidare till 
slutspel, A eller B. Regerande 
mästare är P79 Napoli. B-slut-
spelet vanns i fjol av Forever 
Öijvind.

Janne ”Hero” Olson var 
en ikon i Nol IK, som nu har 
gått ur tiden. Han kommer att 
hedras med ett hyllningsklipp 
via projektor innan turne-
ringen tar sin början.

– Klassiska bilder på vår 
gamle ikon, avslöjar Marcus 
Lager. 

Prisutdelare under årens 
lopp har varit Glenn Hysén, 
Thomas Ravelli, Ralf 
Edström, Tord Holmgren, 
Kenneth Andersson och 
Stig Fredriksson. Återstår 
att se vilken känd fotbollspro-
fil som dyker upp i Alehallen 
på lördag för att överlämna 
segerbucklan till vinnande lag?

JONAS ANDERSSON

I veckan som gick, var det 
seriepremiär för division 7 
i bordtennis och det är där 
som Bohus IF’s seniorlag 
håller till. Efter ett antal år 
utan verksamhet har Bohus 
IF återigen bordtennis och 
efter två år med ungdomslag, 
har föreningen även ett 
seniorlag.

I premiären ställdes man 
mot Mölndals BTK C-lag. I 
denna match bestod laget av 
Magnus Olofsson, Jonas 
Lundell, Jonas Gustafs-
son och Johnny Sallander. 
Jonas Lundell tog hand om 
den inledande singeln och 
fick ge sig efter fyra tuffa set 
mot deras tuffa förstaman 
(Leo Wang). Efter det tog 
Bohus IF tre raka singelseg-
rar, där Magnus Olofsson 
gjorde en strong insats och 
kom tillbaka från 0-2 i sin 
match. Både Johnny Sal-
lander och Jonas Gustafsson 
vann sina singlar i tre raka 
set.

Sedan var det dags för 
motståndarnas förstespelare 
att återigen ta en seger, 
denna gång mot Jonas Gus-
tafsson och helt plötsligt 
stod det 3-2 och det var nerv 
i matchen igen.

Johnny Sallander avgjorde 
sedan sin singel enkelt i tre 
raka set. Nu gick Magnus 
Olofsson återigen in i hagen, 
men fick ge sig med 3-1 i set 
efter fyra stentuffa set. Efter 

Seger i premiären för Bohus IF

Till Ales föreningar

Föreläsare Marie Clasgård från sportfront

ALE GYMNASIUM
Tors 24 okt kl 19-21

Anmälan senast tors 17 okt till
anita.gustafsson@ale.se

eller 0303-33 05 77

t

detta slog Jonas Lundell 
enkelt sin motståndare att 
Bohus IF var i ledningen 
med 5-3.

Nu kom de direkt 
avgörande dubblarna. Här 
visade Bohus IF styrka, 
teknik och snabbhet och 
vann båda dubblarna utan att 
tappa ett set. 

– Härligt att se att träning 
ger resultat, säger spelande 
lagledaren Magnus Olofs-
son.

– Vi har tränat tufft under 
hela september och kört två 
dagar i veckan, vilket syns på 
spelet, fortsätter Magnus.

Efter dubblarna avg-
jorde Johnny Sallander hela 
matchen genom att besegra 
motståndarnas förstespelare.

Kommande helg blir det 
lite av en tidig seriefinal då 
Bohus IF möter BTK Linne 

Cupgeneral Marcus Lager.

Janne Heros Pokal
för sista gången
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som också vann sin första 
match överlägset.

– Vi hinner köra ett par 
träningspass innan dess och 
finslipa på vissa detaljer som 

inte satt riktigt idag, avslutar 
Magnus Olofsson.

Jan Johansson 
Bohus IF bordtennis 

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och hela 9 par placerade sig på eller 
över medel, nämligen:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg 106
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          98
3. Bo Severinsson/Raimo Penttilä  89
4. Christer Olofsson/Kjell Andersson 87
    Ole J Jensen/Rune Jansson
6. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch 86
7. Nils Lindström/Göte Olsson         81
8. Bertil Hansson/Thomas Elfving 80
    Elsa Persson/Rikard Johansson


