
VECKA 40         NUMMER 36|28 SPORT

Kostnad: 595 kr
- Träning på is

- Teori
- Aktiviteter på barmark
- Lunch och mellanmål
- Diplom

Målgrupp: Barn födda 01-07. Medlemmar i Surte BK och boende i Ale  
Kommun har förtur. Max antal: 60 st.

Mer info hittar du på

www.surtebandy.se

VILL DU VARA MED?
Surte Bandyklubb arrangerar under höstlovet v 44
en 3-dagars bandyskola för dig som är född 01–07.
Är du tjej eller kille som har fått styrfart på skridskorna och är
nyfiken på att hantera klubba och boll? Då kan detta vara något för dig.

Bandyskola 27-29 okt 2014
Ale Arena kl 8.00–16.00
Anmälan: mikael.bjorkestam@surtebandy.se. Uppge namn, ålder och e-postadress

Betalning: postgiro 1550521-7. Sista anmälningsdag: 20 Oktober 2014

BYTESDAG
och inskrivninig i Skridskokul & Bandyskola
Lördag 4 oktober i Ale Arena, Bohus
På lördag den 4 oktober 9.00–14.00 kan du lämna in urvuxna skridskor, hjälm, hand-
skar, skydd, byxor m.m. för försäljning, få lite pengar för dem samt fynda nytt bland 
det som andra har lämnat in. 

Vill du lära dig åka skridskor och hantera klubba/boll? Alla tjejer och killar är hjärtligt 
välkomna att prova på den finaste av vintersporter! 
Kom och ha kul på isen med oss på lördagar kl. 09.30 – 10.30 i Ale Arena (start 
8/11). Skriv in dig i Ale Arena, Bohus på lördag den 4 oktober.  

Inga förkunskaper krävs men alla måste ha hjälm och skridskor.

För mer info besök: www.surtebandy.se
eller kontakta bandyskolan@surtebandy.se

Tänk på att vi ALLTID har hjälm och skridskor på 
oss när vi är på isen.
Varmt välkomna hälsar vi i Surte BK

SURTE. SM i trial avgjor-
des på Klevebergsbanan 
den gångna helgen.

Ale TK stod som värd 
för årets avgörande 
deltävling.

Arrangörsklubbens 
David Lundin tog hem 
segern i JSM och i den 
stora klassen visade 
Eddie Karlsson från 
Kungsbacka TK åter sin 
överlägsenhet.

Det blev en trialfest i dagar-
na två. På lördagen avgjordes 
den individuella tävlingen 

och på söndagen stod Lag-
SM på programmet.

– Ett kanonarrangemang 
på alla sätt. Vi mycket lovord 
från deltagarna, bra banor 
och en välregisserad prisut-
delning, förklarar Joar Berg-
man, en av många frivilliga 
funktionärer.

Suveräne Eddie Karlsson 
visade återigen att han står i 
en klass för sig. Storpubliken 
kunde bara applådera Kungs-
backaföraren som hanterade 
sin Honda på ett mästerligt 
sätt. 

– Han är otroligt duktig, 
berömmer Joar Bergman.

Anton Lorentsson, Ale 
TK, har också svarat för en 
bra säsong och avancera-
de till en slutlig fjärdeplats i 
sammandraget.

Hemmapubliken hade 
också anledning att applådera 

David Lundin som tog hem 
totalsegern i JSM. 

Ale TK har också varit 
representerade i USM där 
Pontus Johanson slutade 
trea och Jakob Lind fyra.

I damernas SM fi ck dess-
värre hemmahoppet Linnéa 
Björkdahl bryta då hon fi ck 
problem med sin cykel. I 
sammandraget slutade Lin-
néa tvåa.

Söndagens Lag-SM gene-
rerade ytterligare en framstå-
ende placering för Ale. Oscar 
Andersson, Daniel Andre-
asson, Anton Lorentsson 
och David Lundin tog hem 
silvret, slagna av Partille Old-
boys och med Kungsbacka 
TK på tredje plats.

– Vi har många duktiga tri-
alförare och går en ljus fram-
tid till mötes, avslutar Joar 
Bergman.

Trialmästare 
korades i Surte
– David Lundin säkrade guldet i JSM

BILD
ALLAN KARLSSON
allan@alekuriren.se

TEXT
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se

 Överlägsen. Eddie Karlsson, Kungsbacka TK, 
 kan återigen titulera sig svensk mästare i 
 trial. 

 Ales Anton Lorentsson visade fin balans på 
 Klevebergsbanan i lördags. 

Linus Almtén kör i klassen 80 Cup och är en av 
många lovande trialförare som Ale TK förfo-
gar över.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

HERR
Lödöse/Nygård IK-

Sjuntorps IF
Söndag 5/10 

kl 15.00 
på Alevi

Hemmahoppet Linnéa Björkdahl tvingades bryta 
lördagens tävling, men kunde ändå glädja sig åt 
en slutlig silverplats i sammandraget.


