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LIDKÖPING. 4-0 på 18 
minuter.

Surte gjorde proces-
sen kort med Lidköping.

– Vi fick ihop defen-
siven och då kommer 
offensiven som ett brev 
på posten, säger en 
sprudlande glad Surte-
tränare, Jonny Samu-
elsson.

Bortamötet med Lidköping 
var av stor betydelse. Poäng-
en gav Surte BK återigen fast 
mark i den allsvenska tabel-
len och laget kan nu se fram 
mot onsdagens drabbning 
mot serieledande Gripen i 
Ale Arena.

– Den kunde inte ha kom-
mit bättre. Vi har spelat bra 
en längre tid, även om vi inte 
alltid har lyckats vinna. Nu 
fick vi ordentligt med luft 
under vingarna mot Lidkö-
ping och egentligen är det 
bara en tiominutersperiod i 
början av andra halvlek som 
inte är bra. Resten såg myck-
et bra ut. En laginsats som 
var mer eller mindre felfri, 
myser Jonny Samuelsson.

Surte är enligt honom 
inne i en utvecklingsfas och 
testar ständigt nya spelsätt. 
Till och från klaffar allt. 
Nyckeln framåt och det som 
Jonny helst vill se är att fler 
spelare blir involverade i an-
fallsspelet.

– Det lyckades vi definitivt 
med mot Lidköping. Vi kom 
med mycket folk och var 
heta i straffområdet. Efter 
4-0 kändes matchen punkte-
rad och vi kunde kontrollera 
händelserna.

Mot Gripen på onsdag 
gäller det självklart också att 
vara med från avslag. Hos se-
rieledarna finns mängder av 
bekanta Surteansikten och 
potentiella matchvinnare. 
Bröderna Henrik och Fred-
rik Korén, Lasse Karlsson 
och Johan Grahn har alla 
ett förflutet Ales bandynäste.

– Framför allt har Gripen 
ett bra fungerande kollektiv. 
Vi måste upp på vår högsta 
nivå, men lyckas vi med det 
är det ingen omöjlig uppgift 
att ta poäng mot Gripen. Vi 
är riktigt bra när allt stäm-
mer. Det ska bli en spännan-
de match och vi hoppas på 
en härlig publikinramning, 

säger Jonny Samuelsson.
Fredrik Åkerlind från 

Skutskär gjorde debut i Sur-
tetröjan mot LAIK och såg 
bra ut på mittfältet. Han fi-
rade sitt inträde i laget med 
ett av målen. 

Det kom också lugnande 
besked under veckan angå-
ende Johan Janebrinks be-
farade knäskada som ser ut 
att vara lindrig variant ser ut 
att vara en blödning och han 
kan förhoppningsvis snart 
vara tillbaka på isen. 

Efter Gripen väntar mö-
ten med bottenlagen Tjust 
och Åtvidaberg, sen är ban-
dysäsongen över för den här 
gången och laddningen inför 
nästa kan starta…

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Vinsemester vid Mosel
6 dagar i Zeltingen, Tyskland

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
Pris utan reskod 2.249:-

Ni bor på det 3-stjärniga Wein-und Gästehaus Ames, ett mysigt litet 
hotell som också är en vingård. Faller något av de gyllene dropparna 
er i smaken kan man köpa med sig hem, eller besöka fler vingårdar 
i området eftersom det vimlar av dem längs hela Mosel.

Ni bor på gångavstånd från flera goda restauranger i centrum av 
Zeltingen. Ni kan dessutom åka ut på utflykt till några av de många 
sevärda städerna runt Mosel: Trier (46 km) har otroligt mycket att 
bjuda på och rymmer bl.a. mycket välbevarade minnen från romar-
tiden som t.ex. Porta Nigra, på svenska ’Den Svarta Porten’.   

★★★
Hotellet är familjeägt och byggt på en 150 år gammal vinkällare. 
Det ligger strax vid ett torg som härstammar från medeltiden. Här 
finns frukostrestaurang, sällskapsrum m. TV och solterrass. Det finns 
gratis parkering vid hotellet. Alla rum har badrum, hårfön och radio.  

är mycket populärt – det finns möjlighet för flera 
olika turer. Precis som att det finns flera vandrings- och cykelstigar.   

17 km.
 40 km.

är känt för att vara 
en av Mosels vackraste och 
mest romantiska landsbyar: 
43 km.

är en mycket väl-
bevarad borg från 1100-talet: 
78 km. 

 Söndagar 6/4-
26/10 2014. 

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

LAIK utklassades – 
nu väntar Gripen för Surte

Allsvenskan södra
Lidköpings AIK – Surte BK 4-10

BANDY

 

ALLSVENSK BANDY

ONSDAG 12 FEBRUARI 

19.00Ale Arena

Matchen arrangeras  
i samarbete med

SURTE BK  VS 
GRIPEN 

ÅRETS SISTA
HEMMAMATCH!

Det blev vinst för tred-
je året i rad för Västergöt-
lands tjejer i GP-pucken. 

I finalen som gick av 
stapeln den 2 februari i 
Frölundaborg utklassade 
laget Hisingen med 5-0.

Glada guldmedaljörer. Anja 
Björklund, 13 från Sålan-
da och Jennifer Knutsson, 13 
från Skepplanda kämpade i 
guldstriden.

Guld till 
Aletjejer

Måljubel i Surte. 4-0 på 18 
minuter. Vildkatterna star-
tade med en rejäl urladd-
ning och LAIK kom på ef-
terkälken.
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FOTBOLL I ALE

Lör 15 feb kl 12.00
Forsvallen
SBTK – Kode

Lör 15 feb kl 12.00
Sjövallen
AIF dam – Lerum

VÄLKOMMEN 
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Till dig som är medlem i Företagarna Ale

Hundraåringen som klev ut 
genom fönstret och försvann

När: Tisdag 25 februari kl 18.00
Var: Medborgarhuset i Alafors
Anmälan till: ericson.barbro@gmail.com

Sista hemma-
matchen en 
riktig höjdare


