
NUMMER 35         VECKA 39| 35SPORT

ÄLVÄNGEN. Ale har fått 
en ny basketförening.

MBA Älvängen hoppas 
bidra till ett ökat intres-
se för sporten.

– Det fi nns ju fotbolls-
klubbar på alla orter, 
så varför skulle det 
inte kunna fi nnas två 
basketföreningar i Ale, 
säger Robert Werling, 
ordförande i MBA.

Det uppstod meningsskilj-
aktigheter i anrika Ale Bas-
ket och situationen blev till 
sist ohållbar. På initiativ från 
en grupp föräldrar bildades 
MBA Älvängen (Mera Bas-
ket i Ale Älvängen) som till 
sin hjälp tog med sig de er-
farna ledarna Niclas Svens-
son och Lennart Blomster. 

– Vi var rädda att basketen 
skulle förlora dessa eldsjälar 
och därför bestämde vi oss 
för att lägga allt tråkigt bak-
om oss och starta upp en ny 
positiv verksamhet. Vår in-
gång i det här är att allt sker 
ideellt och att ungdomarnas 
delaktighet är nummer ett. 
De är med och ritar på vår 

logotype och kommer ock-
så att vara representerade i 
styrelsen, berättar Robert 
Werling.

Hela sommaren har han 
ägnat åt att skapa förutsätt-
ningar för den nya förening-
en.

– Det var inte så lätt som 
jag trodde. Jag vill nog häv-
da att det är lättare att starta 
eget. Utgångspunkten har 

varit ett tydligt barn- och 
ungdomsperspektiv. Det är 
för dem vi har bildat fören-
ingen, säger Robert.

För tillfället fi nns tre lag, 
samtliga för fl ickor, födda 
02-07. Dessutom fi nns det 
en grupp kallad Minibasket, 
för de allra yngsta.

– Vi bygger långsamt och 
hoppas självklart få med oss 
pojkar också på sikt. Intres-

set får avgöra i vilken takt vi 
växer. Våra ungdomar kom-
mer från Surte i söder till 
Lilla Edet i norr. Det är en 
god spridning, vilket borgar 
för att vi kan skapa fl er lag, 
menar Robert.

Föreningen har fått tider 
i Älvängens kulturhus och i 
framtiden drömmer de om 
den nya hallen som ska byg-
gas i Kronogården.

– Det fi nns ingen idrotts-
hall i Ale idag som är anpas-
sad för basket. Alla korgar 
sitter egentligen för högt, 

det gäller även utomhus på 
kommunens alla skolgårdar 
där det fi nns korgar. För-
hoppningsvis tänker man till 
när den nya hallen byggs i 
Älvängen.

MBA Älvängen försöker 
också använda sig av äldre 
ungdomsledare för de yngre 
lagen. Syftet är att skapa stor 
delaktighet och gemenskap i 
hela föreningen. Sanna An-
dersson, 17, har spelat i Ale 
Basket i tio år och läser nu 
barn- och fritidsprogrammet 
på Mimers Hus i Kungälv. 

Hon har hand om fl ickor 
födda 06-07.

– Det är jättekul och en 
bra praktik för mig. Basket 
passar egentligen alla, men 
det är svårt att konkurre-
ra med fotbollen som är en 
betydligt större idrott, säger 
hon.

Robert Werling tvekar 
inte en sekund när han får 
frågan om vad den största ut-
maningen består av just nu.

– Att få behålla ledare som 
Sanna! De är föreningens 
framtid.

Mera basket i Ale
– Ny förening bildad i sommar

Robert Werling och Sanna Andersson i MBA Älvängen, Mera 
Basket i Ale Älvängen, som bildades i sommar efter en turbulent 
tid i Ale Basket.

Basketglädje. Lennart Blomster ledde torsdagens lekfulla träning med flickor 04-05.
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Skepplanda siktar mot kvalet

Linus Karlsson tillhörde både målskyttarna och Skepplandas bättre spelare i den viktiga bortasegern 
över Sandared/Sjömarken. Temperaturen stiger i femman och SBTK är inblandat i kampen om silver-
platsen.

SANDARED. Ett taggat 
Skepplanda gav inte 
Sandared/Sjömarken en 
chans.

Tre gulsvarta poäng 
gör att SBTK håller 
Främmestad bakom sig.

I den sista omgången 
ser lagen ut att få göra 
upp om silverplatsen i 
serien.

Skepplanda hämtade sig 
snabbt efter kallduschen 
hemma mot Sollebrunn (0-
1) och tog en klar bortaseger 
över Sandared/Sjömarken på 
fredagskvällen.

– Ja, idag var det inget 
snack. Killarna visade en helt 
annan inställning. Vi hade en 
bra genomgång och jag tror 
de har lärt sig en läxa, säger 

assisterande tränaren, Emrik 
Eklund.

Skepplanda tog ledningen 
efter en knapp halvtimme 
genom fl inke Linus Karls-
son. Det fanns chanser även 
till 2 och 3-0, men utökning-
en lät vänta på sig. Först en 
kvart in på andra halvlek 
kunde Tobias Ottosson 
lugna de gulsvarta nerverna 
då han satte tvåan.

Jobbade hårt
– Vi jobbade betydligt hårda-
re över hela banan och när vi 
väl fi ck hål på dem fi ck kil-
larna självförtroende och vå-
gade hålla i bollen ännu mer, 
menar Eklund.

Av bara farten kunde Ma-
thias Johansson och Chris-
tian Rönkkö fi la till slutre-
sultatet i matchens slutskede. 
Samtidigt säkrade Dardania 
seriesegern genom att vinna 
över Östadkulle med 3-1.

Om seriens andraplats är 
kampen däremot stenhård. 
Skepplanda har en poäng 
till godo på jagande Främ-
mestad. Lagen möts i den 
sista omgången. Upplagt för 
dramatik. Först ska SBTK 
ta hand om Säven/Hol och 
Främmestad ska möta redan 
klara Dardania.

– Även om det är serie-
segrarna som Främmestad 
möter håller jag det inte för 
otroligt att de vinner. Vi 
bör ha siktet inställt på att 
vi får slåss om kvalplatsen. 
Samtidigt är den här typen 
av matcher som är roliga att 
spela. Vi får vara beredda på 
allt, avslutar Emrik Eklund.

Kvällens överbetyg gick 
till Linus Karlsson, Tobias 
Ottosson och Danny Eriks-
son.
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Div 5 Västergötland västra
Sandared/Sjömarken – Skepplanda 0-4
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BOHUS.Bandysäsongen 
har startat. 

Surte BK mötte rivaler-
na från IFK Kungälv i en 
första träningsmatch.

Kexlaget vann med 
8-0, ett resultat som inte 
speglade matchen.

Surte Bandyklubb har för 
vana att möta IFK Kungälv i 
säsongsupptakten, så även i 
år. Som vanligt var elitserie-
laget klassen bättre och det 

märktes vilka som varit på 
stor is längst. Surte föll dock 
med fl aggan i topp och fyra av 
målen kom under de sista tio 
minuterna.

Totalt har Surte planerat spe-
la åtta träningsmatcher innan 
bandyallsvenskan rullar igång 
onsdag 12 november med 
match mot Gripen.

Närmast på programmet står 
Tranås BOIS, ett betydlig 
mänskligare motstånd än i lör-
dags. Matchen spelas på bort-
aplan i Vetlandas arena. Lör-

dag 4 oktober väntar klassiska 
Boltic i Ale Arena. Noterbart 
är att både Tranås och Boltic 
tillhör Surtes motståndare i 
årets seriespel.
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Surte förlorade försäsongsdebuten


