
ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Nödinge

Träningstider:  
mån-tors från 17.30

Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

Nypremiär i Nödinge!

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

Gymlokalen i Ale Gymnasium

070 310 86 87 adb.ale@hotmail.com

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare (ingen målvakt) 
varav 2 pojkar och 2 flickor på planen samtidigt. Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:    800:- alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till klassen, ex skolresa

Speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 08.00-22.00

Söndag 08.00-20.00

Fredag-söndag 14-16 februari i Ale Gymnasium

skolcupen@aleibf.se senast 31/1. 

SPORTLIFE SKOLCUP

För 17:e 

året i rad

InnebandyNi har väl anmält er?

Tung derbyförlust för Surtes damer
BOHUS. Derbymatcher 
är inget för Surtes inne-
bandydamer.

Det blev återigen 
förlust mot Sportlife 
Kungälv.

– Inget att säga om, vi 
gör en riktig plattmatch, 
säger tränare Tommi 
Pasanen.

Publiken i Bohushallen 
bjöds inte på någon stör-
re innebandyunderhållning 
när Surtes damer tog emot 

Sportlife Kungälv i årets 
andra derby. Gästerna tog 
tidigt ledningen och hade 
2-1 med sig efter första pe-
rioden.

Huvudet under armen
– Vi spelade med huvudet 
under armen och inte alls 
som vi planerat. Efter en då-
lig inledning trodde jag inte 
att det kunde bli sämre, men 
det kunde det. Mittperioden 
är ett riktigt bottennapp och 
Sportlife ledde helt rättvist. 
De hade studsarna med sig, 
summerar Pasanen.

Surte försökte jaga ikapp 
i tredje perioden. Linda 
Karlsson satte 4-6 och det 

fanns bud på 5-6, men då 
ramlade istället 4-7 in bakom 
Lisa Persson och ridån gick 
ner för gott denna dag.

– De var hetare än oss, 
men någon större match var 
det inte från något av lagen. 
Nu får vi önska Sportlife 
lycka till i kampen om se-
riesegern. Vi kan fortfaran-
de sluta fyra, vilket vore en 
fantastisk insats under vårt 
första år i tvåan sedan om-
starten, avslutar Tommi Pa-
sanen.

Surte möter närmast serie- 
trean Lindås borta på sön-
dag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

BOHUS. Surte IS IBK:s 
herrar har nu åtta matcher 
utan förlust.

På lördag väntar seriefi-
nal borta mot IBF Göteborg.

Fortsätter segertåget kan 
Surte spela i division tre 
redan nästa år.

Surte IS IBK har medvind även på 
herrsidan nuförtiden. När Tobbe 
Engström tog över i somras var 
det med division två i sikte 2017. 
Redan till nästa år ser det ut att 
kunna bli avancemang till trean. 
I lördags avgjorde man matchen 

mot FBC Lerum redan i första 
perioden, då laget skaffade sig en 
ointaglig 6-0-ledning.

– Resten vill vi helst glömma. 
Vi tappade konceptet. Lika bra 
som vi var i inledningen, lika då-
liga var vi i den avslutande delen 
av matchen. Förhoppnigsvis blir 
det en väckarklocka inför vad som 
väntar nu på lördag, säger tränare 
Engström.

IBF Göteborg borta är ingalun-
da en omöjlig uppgift. Det skiljer 
bara två poäng mellan lagen och 
Surtes målkvot är överlägsen övri-
ga lags. Bara 58 insläppta mål på 
14 matcher imponerar.

– Defensivt har killarna gjort 
ett jättejobb och vi har lyckats ska-
pa en harmoni i truppen som be-

står av både gammalt 
och ungt. Vi fungerar 
verkligen som ett lag, 
menar Engström.

En annan Eng-
ström av samma blod 
har utgjort årets kom-
et. Blott 16 år gammal 
har Oliver Engström 
spikat igen kassen. 
Gör han det även i se-
riefinalen går Surte IS 
IBK upp i ensamt ma-
jestät. En annan starkt 
bidragande orsak är 
giftige Daniel Dahl-
man som är med i den absoluta 
toppen av seriens poängliga.

FBC Lerum kom till spel med 
blott fem utespelare, i mitten av 

första perioden anlände en avby-
tare. Det räckte inte mot seger-
törstiga Surte.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

...men herrarnas segertåg fortsätter
Katja Kontio i ett av många försök att näta bakom duktiga Jonna Salo i Sportlifes mål.

Div 2 Göteborg damer
Surte IS IBK – Sportlife Kungälv 4-8

INNEBANDY

Div 4 Göteborg
Surte IS IBK – FBC Lerum 9-6

INNEBANDY
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Oliver Engström i Surtes mål har starkt bidragit till 
att laget har en överlägsen målskillnad med bara 
58 insläppta mål på 14 omgångar.
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