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Varmt välkomna!

Aktiviteter pA 
Ale-Jennylunds 

Ridklubb 

tisdagar 17.30

alla söndagar

onsdagar 21.00

För elever på stor häst: 
Drop-in-ridning

Bomträningskurser

Knatteridning, ponny

Privatlektioner

Bokning till:
ajrk@telia.com eller 
på tel 031-98 25 00
Mer info: www.ajrk.se

mandagar 16.30

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Söndag 23 mars

F99 14.40

NÖDINGE vs  
Alingsås

Ale Torg

VECKANS
MATCH 
 I ALE GYMNASIUM

Välkommen

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

GÖTEBORG. I helgen som 
gick var alla Bohus IF:s 
ungdomslag i elden och 
hade seriesammandragning 
i Exercishuset i Göteborg. 
Totalt var det fem lag som 
var i farten.

I de äldre klasserna var 
det tre lag som spelade. Det 
laget som ligger i klass 2 
fi ck ge sig i sina två matcher, 
dels mot Lindome (2-3), 
dels mot Kungälv BTK 
(0-5).

– Matchen mot Kungälv 
är inget att säga om. De var 
klassen bättre än oss och vi 
hade inte en chans. Däremot 
svider förlusten mot Lin-
dome. Vi var bra med och 
hade faktiskt lite otur med 
kantbollar, säger Magnus 
Olofsson. 

För lagen som ligger i 
klass 4 blev det en vinst och 
en förlust. Resultatet i vinst-
matchen skrevs till 4-1 mot 
gamla storklubben BTK 
Linné. I förlustmatchen blev 
siffrorna 1-4 mot Askims 

PK. Båda dessa lagen gör sin 
första säsong och är med för 
att lära. 

– Killarna lär sig för 
varje match de spelar, säger 
Magnus. 

– Till nästa år kan de bli 
riktigt duktiga om de fort-
sätter att träna och utveck-
las, säger Johnny Sallander, 
en av fl era tränare runt den 
äldre gruppen.

De som deltog var Erik 
Börjesson, Manuel Stor-
ch, Maximus Nordgren, 
Alexander Steén, Daniel 
Petersson, Erik Köre och 
Isac Berglund.

För lagen i den yngre 
klassen blev det en tung 
helg. Ett av lagen fi ck 
dubbelmöten med Mölndals 
BTK och där blev det två 
gånger 0-5.

– Båda Mölndalslagen 
var klassen större än oss och 
förlusterna var glasklara, 
säger Annica Svensson.

För det andra laget blev 
det också två förluster, 1-4 
mot Kannebäck och 0-5 mot 
Partille.

– Jag tycker ändå att båda 
lagen kämpade tappert. Det 
är trots allt de första match-
erna de spelar, avslutar 
Annica Svensson.

Jan Joh ansson
Bohus IF bordtennis

Tung helg för BIF:s 
pingisungdomar

- Älska handboll

För mer information: 

www.laget.se/alehf

MATCHER
Älvängens Kulturhus 

Söndag 23 mars
P03 N 12.30 Ale -Strömstad
P03 N 13.40 Strömstad-Kungälv 2
P03 N 14.50 Ale -Kungälv 2
P99 1 15.40 Ale-Aranäs 1
Div 5 V 16.30 Ale HF 3-415 Östra Gbg 2

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 
Vissångaren och skådespelaren  

Karl-Gunnar Malm samt populärmusikerna 
Daga & Rolf Wallgren

Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 100:- betalas på plats
Kaffe med dopp ingår

 Välkomna!
Arrangör:

Söndag 30 mars kl 16 - ca 18.30

Sång, musik och vitsar

Div 3 H
Ale Basket – BK Göteborg                    
72 – 95

Du15
Ale Basket – Högsbo Basket                    
83 – 28

Du14
Onsala Pirates - Ale Basket                      
29 – 41

HU15
Ale Basket – Uddevalla BF                        
78 - 71

DU15
Brahe Basket - Ale Basket                        
28 - 47

HU18
Lerum Basket - Ale Basket                        
67 - 86

HU13
Ale Basket – Stenungsund BK                  
48 - 45

BASKET

BOHUS. Två hinder åter-
står för Surte IS IBK.

Sävedalens IBK och 
Hovås IBK.

Två segrar och divi-
sion tre nästa.

Tabelljumbon AstraZeneca IF 
bjöd motstånd i första perio-
den, men serieledande Surte 
hade kontroll på matchen. Det 
blev till slut en utklassningsse-
ger.

– Trots sin tabellplacering 
är Astra ganska skickliga om 
de får spela anfallsinnebandy 
så planen var att inte tillåta det. 
Vi parkerade istället på deras 
planhalva och där är de betyd-
ligt mer sårbara. De har släppt 
in 117 fl er mål än oss, kon-
staterar Surtetränaren Tobbe 
Engström.

Han var stolt över sättet som 
killarna genomförde matchen. 
Metodiskt körde de över sin 
motståndare och i spetsen gick 
glödhete Pontus Jonsson som 
svarade för hela fyra mål.

– Sju mål på två match-
er. Han har en otroligt stark 
formkurva, säger Engström.

Framgångssagan stavas 
glädje i Surte. Det är roligt på 
plan, det är roligt i omkläd-
ningsrummet, det är roligt 
med innebandy helt enkelt.

– Vi har skitskoj för tillfäl-
let och variationen i vårt spel 
imponerar även på mig. En 
avgörande styrka har i år varit 
att vi har så många målskyttar 

Surte IS IBK kvar i förarsätet

Tränare Tobbe Engström är på väg att leda Surte IS IBK:s herrar 
upp i division 3. Två matcher återstår och Surte sitter i förarsä-
tet och hetast av dem alla är Pontus Jonsson (till höger i bild), 
fyra mål senast.
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BOHUS. Bohus IF:s 
pingisseniorer visade på 
god moral när man tog 
emot Backa BTK i helgen. 
Trots att seriesegern redan 
bärgats slog man inte av på 
takten utan visade upp ett 
brett register. 

Inledningsvis var det 
en tuff och tät tillställning 
där lagen bytte matcher 
med varandra. Johnny 
Sallander och Peter 
Kornesjö vann sina singlar 
medan Jan Longnell och 
Jonas Gustafsson fi ck 
ge sig i sina matcher. Vid 
ställningen 2-2 i matcher 
visade Bohuskillarna upp 
sitt breda register och gick 
ifrån till 6-2 och där alla 
fyra spelarna bidrog med 
var sin seger. 

– Här visade vi stor klass 
och målmedvetenhet. På 

de fyra matcherna tappade 
vi bara ett set, vilket visar 
på stor moral, säger Peter 
Kornesjö. 

Efter detta följde två 
dubblar och det mest an-
märkningsvärda med dessa 
var att Bohus IF tappade 
sin första dubbelmatch på 
hela säsongen.

– Nu har vi ”bara” 17-1 
i dubbelmatcher, säger Jan 
Longnell, vilket man ändå 
får vara nöjd med.

Efter det tog Johnny 
Sallander den avgörande 
segern fram till 8-3.

– Nu har vi bara en 
match kvar och vi kommer 
att satsa hårt på den för 
att vinna och därmed gå 
obesegrad genom serien, 
avslutar Jonas Gustafsson.

Jan Johansson
Bohus IF bordtennis 

Stabil insats gav seger mot Backa

FOTBOLL I ALE

Tor 20 mars kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors IF – Göta BK

Tor 20 mars kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda BTK – Edet FK

Lör 22 mars kl 10.30
Sjövallen

Ahlafors dam – SBTK

Lör 22 mars kl 13.00
Sjövallen

Ahlafors IF – Guldhedens IK

Lör 22 mars kl 14.00
Forsvallen

Alvhem – Edet FK

Lör 22 mars kl 13.00
Älvevi

Älvängens IK – Edet FK

Sön 23 mars kl 14.00
Forsvallen (DM)

Skepplanda BTK – Råda BK

i laget, säger Engström som nu 
känner att avgörandet närmar 
sig.

– Det är två matcher kvar, 
mycket kan fortfarande hända, 
men jag måste erkänna att det 
är njutbart att läsa tabellen – 
just nu i alla fall!

På lördag väntar tabelltrean 
Sävedalen borta och sedan av-
slutar Surte IS IBK mot Hovås 
på hemmaplan. Guldfest då 
månne?

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Div 4 Göteborg
Surte IS IBK - AstraZeneca IF 10-3

INNEBANDY


