
NUMMER 02         VECKA 03| 19SPORT

K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

LÖRDAG 25 JANUARI
ARRANGÖR:

REGLER

FRÅGOR/ANMÄLAN TILL 
mats@wbits.se 
Tel: 0725-71 10 02
Sista anmälningsdag fredagen 
den 17:e Januari

DELTAGARE: 2:or, 3:or & 4:or 
(-05 -04, 03:or)

Prispengar vinnare 4:a -  2000:-
Prispengar vinnare 3:a -  1500:-
Prispengar vinnare 2:a -  1000:-

Göteborgs Handbollförbund rekommenderar, 
att i den mån det är möjligt: spelas 1 halvlek 
för tjejerna och 1 halvlek för killarna. Tjejerna 
startar matchen! Om man för att få fullt lag 
måste ta in en tjej/kille kan dessa inte dess-
utom spela i sin ordinarie halvlek.  
Dock är det inte tillåtet att placera en kille 

som målvakt under tjejernas halvlek. 
Antal spelare samtidigt på banan är 5 stycken, 
endast en av dessa får vara innanför  
målgården som målvakt. 
Vi spelar med ”mjuka bollar” 
Bästa 2 klass och 3 klass går vidare till 
finalspel i Göteborg till våren

Spelplats: Älvängens Kulturhus (Idrottshallen)

DANSA PÅ SPORTLIFE
BOKA NU! START I JANUARI

HITTA DIN SPORTLIFEKLUBB PÅ WWW.SPORTLIFE.SE  |  ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR  
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ALLSVENSK BANDY

LÖRDAG 18 JANUARI 

14.00Ale Arena

Matchen arrangeras  
i samarbete med

SURTE BK  VS 
NÄSSJÖ IF

OBK slog Surte igen
OTTERBÄCKEN. Histori-
en upprepade sig.

Otterbäcken förlorar 
ogärna mot Surte på 
hemmaplan.

Precis som i fjol vann 
OBK med uddamålet.

Ales bandyvänner minns 
med visst missmod hur Sur-
te BK förlorade seriefinalen 
på Otterstrand förra året. Då 
gick ridån ner och allsvensk 
bandy såg avlägset ut, men 
efter förlust i kvalspelet mot 
Blåsut kom till sist ändå en 
förfrågan från bandyförbun-
det. Falus BS hade valt att 
tacka nej till sin plats. Därför 
blev det även i år spel mellan 
Otterbäcken och Surte. Det 
första mötet lagen emellan 
gick i Ale Arena med Surte 
som segrande lag. Därför 
fanns det en stor portion 
optimism även inför borta-
mötet.

Lördagens drabbning på 
Otterstrand blev som väntat 
mycket jämn, men faktum 
är att hemmalaget var i led-
ningen hela vägen. Surte fick 
ägna sig åt att jaga. Lagen 
följdes åt till 3-3, men strax 
före pausvilan klämde Da-
niel Svedberg in 4-3, vem 
annars? Samme man utöka-
de också ledningen till 5-3 på 
straff direkt i andra halvlek. 

Efter det kom gästerna ald-
rig ikapp. Det hjälpte inte att 
tränare Jonny Samuelsson 
kunde räkna in nio missade 
frilägen. Bollen ville inte in 
eller Surte förmådde inte 
sätta dit den. 

Drama
Ett visst drama blev det ändå 
när Magnus Karlsson redu-
cerade till 6-5 minuten före 

slutsignalen.
Nu väntar hårdträning 

med fokus på avslut. Hörn-
skyttet måste också förbätt-
ras. Av tolv hörnor lyckades 
inte Surte förvalta någon. 
OBK däremot gjorde mål på 
hälften av sina.

– Vi gör säsongens bästa 
match, men förlorar ändå. 
Idrotten är inte alltid rättvis, 
säger Jonny Samuelsson till 

klubbens hemsida direkt ef-
ter slutsignalen.

På lördag kommer ett av 
seriens två topplag, Nässjö 
IF, på besök. Första mötet 
slutade 8-5 till smålänning-
arna, men Surte var bra med 
den gången också.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Allsvenskan södra
Otterbäcken – Surte BK 6-5

RESULTAT

Surte BK påmindes på nytt om hur svårt det är att vinna på klassiska Otterstrand. Det blev precis som 
i fjol en bitter uddamålsförlust. Jens Samuelsson var en av de som hittade rätt mot Otterbäcken.

Mästare i futsal
DM-mästare. Kajin Talat och Jihad Nashabat från Nödinge var 
nyckelspelare i föreningen Gothia Futsal som vann DM-finalen 
över FC Ibra i Valhalla. Båda var målskyttar i matchen som fick 
avgöras på straffar, där dundrade Jihad in ett avgörande mål. 
Framgången innebär att laget nu är kvalificerat för SM.


