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Division 2 Göteborg dam
Surte IS IBK – IBK Göteborg 11-3 
(2-0, 4-1, 5-2)
Mål SIS: Sofie Karlsson 2, Emmelie Södergren 2, 
Jennie Hedberg 2, My Hjelm 2, Sofia Eliasson, 
Emma Asplund, Jonna Leek. Matchens kurrar: 
Jennie Hedberg 3, My Hjelm 2, Lisa Persson 1.

Allsvenskan södra
Surte BK – Blåsut 5-5 (3-2)
Mål SBK: Henrik Jönsson, Carl-Oscar Bridholm, 
Robin Wang, Ante Grip, Tobias Magnusson 
Motéus. Matchens kurrar: Alexander Wetterberg 
3, Daniel Bengtsson 2, Robin Wang 1.

Allsvenskan södra damer
Sunvära SK – Surte BK 5-2
Mål SBK: Ingen uppgift.
Surte BK – Nässjö IF 3-6 (0-1)
Mål SBK: Ingen uppgift.

INNEBANDY

BANDY

GÖTEBORG. GAIS blir 
den tredje klubben i 
Superettan för Gabriel 
Altemark-Vanneryr.

Efter lyckade se-
jourer i Ljungskile SK 
och Varbergs BoIS fick 
Makrillarna upp ögo-
nen för den målfarlige 
anfallaren.

– Det känns som en 
helrätt utmaning och 
drömmen vore natur-
ligtvis att kunna gå upp 
i Allsvenskan, säger 
”Gabbe” till Alekuriren.

Gabriel Altemark-Vanneryr 
har checkat in på GAIS-går-
den, men så värst mycket 
fotbollsträning lär det inte 
bli de närmaste månaderna. 
”Gabbe” är relativt nyope-
rerad, pålagringar har tagits 
bort från båda höftkulorna.

– Jag gick lite för länge 
med den här skadan, men nu 
är ingreppet äntligen gjort. 
Det känns som att det blir 
en nystart för mig i GAIS 
och jag känner mig oerhört 

motiverad. Jag trodde inte 
riktigt att det skulle bli den 
uppståndelsen som det blev i 
och med min övergång, men 
det är å andra sidan bara sti-
mulerande.

– Jag behövde en morot, 
en ny utmaning i karriären. 
Att få representera en av de 
stora och anrika Göteborgs-
klubbarna är hedrande. Nu 
gäller det att sköta rehabträ-
ningen på bästa sätt så att jag 
hinner bli spelklar till premi-
ären. Det kommer att bli tajt 
men jag ska göra så gott jag 
kan.

Fjolåret blev en brokig 
säsong både för Varberg som 
lag och för ”Gabbe” själv.

– Inledningen på våren 
kändes kanon och det gick 
bra för laget. På hösten var 
det desto jobbigare. Jag fick 
spela på sprutor och man 
önskade bara att säsongen 
skulle ta slut. Tack och lov 
klarade vi nytt kontrakt. Det 
var en härlig känsla och trots 
allt ett bra avslut på fotbolls-
året 2013, förklarar ”Gab-
be”.

Gabriel Altemark-Vanne-
ryr har ett förflutet i såväl 
Älvängens IK som Ahlafors 
IF. Via Jonsereds IF och 
Täby IS hamnade han i Su-
perettan och Ljungskile inn-
an det blev spel i hemstaden 
Varberg.

– Jag är van att pendla, 
så det gör inget. Jag arbe-
tar som polis i Göteborg, så 
GAIS-gården känns nästan 
som hemmaplan. Värre var 
det när man skulle åka till 
Ljungskile mer eller mindre 
varje dag, då blev det inte 
mycket tid hemma.

Vi som minns dig från 
tiden i ÄIK och AIF, vad 
har du förbättrat som 
fotbollsspelare?

– Jag har lärt mig att an-
vända min fysik. Problemet 
med höfterna har inte bara 
varit till en nackdel då jag 
har fått lära mig att anpassa 
min spelstil. Jag har blivit 
bättre i mottagningsspelet 
exempelvis. Jag anser mig 
vara en mer komplett spela-
re nu än vad jag var för fyra, 
fem år sedan.

Och målsinnet har du 
bevisligen kvar?

– Det hoppas jag ska fin-
nas där även i år. Jag är köpt 
av GAIS för att leverera mål.

Får vi se dig i All-
svenskan med GAIS 2015?

– Vi har ett lag för toppen. 
Stämmer allt och vi har lite 
flyt så kan vi definitivt vara 
med och slåss om seriese-
gern. Det vore en dröm att 
få spela i Allsvenskan.

JONAS ANDERSSON 

– Drömmer om Allsvenskan med GAIS

Makrillarna nästa 
för ”Gabbe”

Gabriel Altemark-Vanneryr, med ett förflutet i Älvängens IK och 
Ahlafors IF, kommer 2014 att representera GAIS. Frågan är om 
”Gabbe” ska lyckas skjuta Makrillarna till Allsvenskan?
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FLICKOR 01 13:00 
NÖDINGE – Sävehof

FLICKOR 99 13:50 
NÖDINGE – Torslanda
POJKAR 01 14:40 
NÖDINGE – Stenungsund

FLICKOR 99 15:30 
NÖDINGE – Sävehof

DAM DIV 2 16:45 
NÖDINGE – Bjurslätt/
Torslanda

ALE GYMNASIUM SÖN 12 JANUARI

www.laget.se/nodingesk

HELGENS
MATCHER 

Ale Torg

GABRIEL
ALTEMARK-VANNERYR

Född: 20 augusti 1985.

Längd: 188 cm.

Tidigare klubbar: Älvängens 

IK, Ytterby IS, Ahlafors IF, 

Jonsereds IF, Täby IS, Partille 

IF, Björndammens BK, Ljung-

skile SK, Varbergs BOIS.

Position: Forward.

Aktuell: Värvad från Var-

bergs BoIS till GAIS.

- Älska handboll

För mer information: www.laget.se/alehf
Älvängen

Matchsponsorer:

MATCHER

P99 N   12.30       Ale 2– Bjurslätt 2
P01 N   13.20       Ale – Sävehof 3
Div 4 V   14.10     Ale HF 2–Sävedalens HK
Div 5 V   15.25       Ale HF 3–TAIK -75
Ddiv 4 V 16.25        Ale HF –Hisingens HK

ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
SÖNDAG 12 JANUARI

Pixbo Wallenstam 10 72 29
Sportlife Kungälv 11 24 25
Lindås IBK 10 24 25
Surte IS IBK 11 22 22
Lindome IBK 11 -9 18
FBC Lerum 10 4 16
Floda IBK 10 5 14
Kärra IBK 10 -36 6
IBK Göteborg 11 -45 6
Guldhedens IK 11 -31 5
IBF Backadalen 9 -30 3

Gripen 14 63 24
Nässjö 14 54 24
IFK Motala 14 31 22
Surte BK 14 1 16
Jönköping 14 -7 14
Tranås BOIS 14 1 13
Blåsut 14 -1 11
Lidköpings AIK 14 -8 11
Otterbäcken 14 -27 10
Tjust Bandy 14 -34 6
Åtvidaberg 14 -44 8
Frillesås BK 14 -29 7

Surte BK har ångat på under helgerna
BOHUS. Surte BK har 
blandat och gett under 
jul- och nyårshelgen.

Dubbelsegern över 
Frillesås gör att laget 
har fast mark under 
fötterna.

I måndagens möte 
med Blåsut blev det 
oturligt delad pott.

Den klassiska Annandags-
bandyn blev ett bra minne 
för Surtes bandyvänner. 
Bortaseger över Frillesås 
med 4-2. I returmötet i Ale 
Arena skrev segersiffror-

na till 9-5. Däremot blev 
det förlust mot topplaget 
Gripen och även borta mot 
Jönköping fick Surte se sig 
besegrade. Sedan en tid till-
baka är det Johnny Samu-
elsson som leder trupperna, 
då Johan Ekängen tvingats 
hoppa av på grund av flytt.

– Det finns mycket att 
slipa på och truppen är i 
mina ögon sett mycket ut-
vecklingsbar. Vi tränar på i 
princip allt, men jag tycker 
kanske att vi har kommit 
längst i vårt defensiva arbete. 
Jag skulle helst vilja att vi lyf-
ter oss lite på den offensiva 
planhalvan. Jag vill gärna att 
vi får med lite fler spelare i 
våra attacker och det är sånt 
vi ska jobba med nu, säger 

Samuelsson till lokaltidning-
en.

Måndagens möte med 
Blåsut såg ut att bli en full-
poängare. Halvtidsledning-
en med 3-2 drygades ut till 
5-3 och det återstod bara 
fem minuter när Blåsut lyck-
ades reducera. Med sekun-
der kvar av matchen fick gäs-
terna hörna och notoriske 
målskytten Alexander May-
born tog vara på chansen.

– Vi hade inte margina-
lerna på vår sida i den här 
matchen. Hade vi haft det 
hade ledningen varit betyd-
ligt större och då hade in-
cidenterna i slutskedet inte 
spelat någon roll. Nu blev 
det matchavgörande och vi 
förlorade helt klart en po-
äng. Det finns en del dom-
slut som är olyckliga och 
tveksamma, men vi sätter oss 
i en onödig situation, men-

ar Johnny Samuelsson som 
ändå konstaterade att poäng-
en kan bli värdefull.

– Alla slår alla i den här se-
rien om vi bortser från Gri-
pen och Nässjö. Det gör att 
varje pinne är viktig. Nu åker 
vi till Otterbäcken på lördag 
och där har vi revansch att 
utkräva från förra året, men 
också en möjlighet att dryga 
ut försprånget till de som ja-
gar oss.

Mot Blåsut svarade Alex-
ander Wetterberg för en 
beundransvärd insats i må-
let och utsågs till matchens 
lirare.

Allsvenskan södra
Surte BK – Blåsut 5-5 (3-2)

RESULTAT

Alexander Wetterberg var strålande i målet mot Blåsut.
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TEXT
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
perra@alekuriren.se


