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RISVEDEN. Sol, fågel-
sång och spegelblankt 
vatten.

En mer njutningsfull 
fiskepremiär är svår att 
tänka sig.

– Bättre än så här kan 
det inte bli, myste Rolf 
Gustavsson i Abbor-
resjöns Fiskevårdsför-
ening.

Abborresjöns Fiskevårdsför-
ening firar i år 40-årsjubi-
leum. När föreningen grun-
dades 1967 var en av eldsjälar-
na Wilton Holmgren.

– Han är utan tvekan Mr 
Fiske i Ale kommun. Han har 
betytt oerhört mycket för fis-
kets utveckling, säger Rolf 
Gustavsson.

Abborresjöns Fiskevårds-
förening ombesörjer fyra 
sjöar i Risveden. Det är för-
utom Abborresjön även Stora 
Kroksjön, Ottersjön och Böl-
jesjön. 

– Vi säljer någonstans 
mellan 2 500-3 000 fiskekort 
varje år. Vi har en hel del folk 

från Göteborgsområdet, men 
även invånare från Alingsås 
och Borås som kommer hit 
och fiskar. Sedan är det natur-
ligtvis ett populärt utflyktsmål 
för kommunens skolor, säger 
Rolf och fortsätter:

– Störst var intresset under 
70-talet när den så kallade 
gröna vågen drog fram. Då 
sålde vi omkring 11 000 kort 
per år, men det innebar också 
att vi fick ett alldeles för hårt 
slitage vilket föranledde en 
del förändringar.

Välbesökt premiär
Fiskesäsongen sträcker sig 
från 1 maj till 30 september 
och som brukligt är locka-
de premiären flera hundra-
tals fiskare till de fyra sjöar-
na. Förutsättningarna var de 
bästa tänkbara, sol, vindstilla 
och nästan spegelblanka vat-
tenytor. Några anlände redan 
under valborgsmässoafton för 
att uppleva en avkopplande 
natt i vildmarkslik natur.

– Detta är ett fantastiskt 
vackert område, ett andnings-
hål som vi ska vara rädda om. 
Ale förfogar över väldigt fina 

fiskevatten och en underbar 
natur, säger Rolf.

Precis som traditionen 
säger så ska klockan bli åtta 
innan de första kasten får 
göras på första maj. Alla fis-
kare respekterar tiden och 
väntar tålmodigt.

– Förr sköt man med ha-
gelgevär när klockan slog åtta, 
men det har vi slutat med. De 
flesta är ändå medvetna om 
vad som gäller, säger Rolf.

När klockan tickat fram 
och slagit åtta blir det sanner-
ligen liv och rörelse längs sjö-
kanten. Bara några minuter 
senare har Henrik Viljanen 
från Nol fått dagens första fisk 
i Stora Kroksjön.

– Det är andra gången jag 
är här och fiskar. Jag är ur-
sprungligen från Gälliva-
re, men flyttade till Nol för 
ett år sedan, berättar Henrik 
samtidigt som han beskådar 
sin nyfångade regnbåge på 
dryga kilot.

Även rikt fågelliv
En bit längre bort står Åke 
och Märta Ignell. För dem 
är sjöarna i Risveden ett åter-
kommande utflyktsmål.

– Som pensionärer utnytt-
jar vi ofta förmånen att kunna 
åka hit på morgnarna och äta 
frukost. Förutom fiskespöt 
brukar jag ha med mig kikare 
för att ta del av det rika fågel-
livet, säger Åke.

Det är lätt att förstå varför 
Risvedens sportfiske lockar 
så många besökare. Abbor-
resjöns Fiskevårdsförening 
är också måna om att områ-

det ska förbli den idyll som 
det nu är.

– Vi har vakter ute varje 
dag, inte för att jaga tjuvfis-
kare utan snarare för att hålla 
rent och snyggt runt sjöarna. 
En del i vårt uppdrag är också 
att släppa i fisk, vilket vi gör 
varannan vecka. Vi har näm-
ligen inget självproduceran-
de bestånd, säger Rolf Gus-
tavsson.

Fisk i sjön fanns det emel-
lertid gott om på premiär-
dagen. Många nöjda fiska-
re syntes till och de som inte 
fick napp på kroken kunde 
ändå glädjas åt en rogivande 
stund i vacker natur.

PÅ FISKEPREMIÄR
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Det dröjde inte 
många minuter 
innan Henrik 
Viljanen från 
Nol hade dragit 
upp dagens 
första regn-
båge.

Åke Ignell från Nödinge är 
en flitig fiskare som brukar 
besöka Stora Kroksjön åt-
minstone ett 25-tal gånger 
varje år.

Fiskepremiär i Risveden

En fiskepremiär i Stora Kroksjön när den är som allra ljuvli-
gast. Många förväntansfulla fiskare har just kastat i.

ALVHEM. Skyttekung-
ens återkomst hjälpte 
Alvhem att lugga serie-
favoriten Nygård/
Lödöse på poäng.

Christer Nilssons 1-0-
mål i inledningen på den 
andra halvleken räckte 
emellertid ”bara” till 
delad pott.

1-1 slutade derbyt på 
Gläntevi i en under-
hållande och mycket 
händelserik division 6-
match.

Han lämnade Alvhems IK 
som en fruktad målskytt. Efter 
några säsonger i Ekhagens IF 
(Jönköping) gjorde Christer 
Nilsson i torsdags kväll efter-

längtad come back i den blå-
vita tröjan. Nilsson hade ett 
par fina lägen före pausvilan, 
för att sedan slå till rejält i den 
andra halvlekens första minut. 
Med ett kanonskott ställde 
han den annars duktige bur-
väktaren i Nygård/Lödöse, 
Jonas Parkås, utan chans.

AIK:s ledningsmål blev en 
väckarklocka för gästerna som 
tog över taktpinnen per om-
gående. Kvitteringen i den 55:
e minuten genom Peter Al-
kestrand kom logiskt. När 
sedan Nygård/Lödöse force-
rade för ett ledningsmål kom 
kallduschen. Jonatan Svens-
son tvingades lämna planen 
sedan domaren fiskat upp det 
röda kortet i mitten av den 
andra halvleken.

Slutkvarten blev drama-
tisk och båda lagen gavs möj-
ligheter att öka på målskör-
den. Närmast var gästernas 
Anders Eriksson, som träf-
fade insidan ribban med ett 
fräsande distansskott. Oav-
gjort får ändå betraktas som 
tämligen rättvist i en tempo-
stark och kampfylld tillställ-
ning.

– Vi vaknade lite för sent. 
Jag tycker inte att någon spe-
lare kom upp i normal stan-
dard, hela laget kan bättre. 
Kanske var det att killarna 
spände sig när det var derby, 
funderade Nygård/Lödöses 
assisterande tränare, Peter 
Danielsson, direkt efter slut-
signalen.

Alvhemstränaren, Derry 

Larsson, var nöjd med po-
ängen men inte med matchen 
i sin helhet.

– Jag tycker att den första 
halvleken är relativt jämn. 
Efter ledningsmålet i början 
av den andra halvleken ramlar 
vi ihop och står inte upp. Vi är 
lite för snälla och passnings-
spelet är stundtals för dåligt, 
analyserade Larsson och fort-
satte:

– Kanske borde vi gjort 
2-1 när vi blev en man mer, 
men jag tycker ändå att vi 
ska vara nöjda med resultatet 
med tanke på hur matchbil-
den såg ut. Det var skönt att 
få en poäng eftersom vi för-
lorade premiären mot Åsaka 
med uddamålet.

JONAS ANDERSSON

Nygård/Lödöse vann historisk premiär…
NYGÅRD. Cirka 300 per-
soner bevittnade den så 
kallade alliansen mellan 
Nygårds IF och Lödöse 
BK. 

Debuten blev helt 
lyckad på det vårfagra 
Alevi. 

Nygård/Lödöse seg-
rade med hela 9-1 i pre-
miärderbyt mot Göta 
BK.
Robin Löfström, med hjälp 
av en Götaförsvarare, fixade 
första historiska målet efter en 
kvart. Sedan rullade målen in 
med jämna mellanrum och i 
paus var ställningen 6-0. 

Främsta målskytten blev 

Martin Svensson med tre 
mål, medan övriga slogs in av 
Peter Alkstrand och Tobias 
Kaldeby två var samt Tobias 
Johansson. Götas tröstmål 
gjorde Tommy Lindqvist.

Det var en hel del speku-
lationer med namnet för de 
båda klubbarna som nu  skall 
går arm i arm. Det finns ti-
digare hockeyklubben LN 70 
och här vore det enkelt att 
döpa den nya till LN 07.

Före avspark hedrades den 
nyligen bortgångne trotjäna-
ren inom Nygårds IF, John 
(Stainar) Andersson, med 
en tyst minut.

ALLAN LARSON

Nygård/Lödöses målskyttar efter den historiska premiär-
vinsten mot Göta BK. Martin Svensson 3, Tobias Kaldeby 2, 
Peter Alkestrand 2, Tobias Johansson och Robin Löfström 
ett var.

…men mot Alvhem blev det delad pott

Christer Nilsson är tillbaka i Alvhemströjan som målskytt. 
I sin come back på Gläntevi ordnade han en fullträff och 
såg till att AIK spelade oavgjort, 1-1, mot lokalkonkurrenten 
Nygård/Lödöse.                                            Foto: Allan Larson

Division 2 västra Götaland
Ahlafors – Fässberg 2-2 (1-1)
Mål AIF: Rade Radovic, David Forsman. 
Matchens kurrar: Stefan Johansson 3, 
Michel Berntsson-Gonzales 2, Daniel 
Olsson 1.

Division 4 Västergötland V:
Lilla Edet – Inland 1-0 (0-0)
Mål: Marcus Olsson.

Skepplanda – Fåglum 2-3 (0-3)
Mål: Johan Andersson, Alexander 
Olander.

Division 5 A Göteborg:
Kozara – Älvängen 2-1 (1-1)
Mål ÄIK: Svante Larson.
Kommentar: Återigen fick ÄIK bita i 
det sura äpplet mot ett hemmalag 
som visade upp en stark vilja i varje 
närkamp. Några minuter före slutsig-
nalen fick ÄIK ett regelrätt mål bort-
dömt. Först signalerade domaren för 
mål,  men den assisterande domaren 
ansåg att ÄIK-spelaren ruffat på mål-
vakten. Efter konfrontation underkän-
des fullträffen och den domaren var 
inte populär efter slutsignalen. Det 
skall dock poängteras att rättsskipa-
ren inte var folkkär bland hemmaspe-
larna heller.

Division 6 Trollhättan:
Nygård/Lödöse – Göta 9-1
Mål N/L: Martin Svensson 3, Tobias 
Kaldeby 2, Peter Alkestrand 2, Tobias 
Johansson, Robin Löfström.
Åsaka – Alvhem 2-1 (0-1)
Mål AIK: Jimmy Lidén.
Matchens kurrar: Mattias Wahlqvist 3, 
Mattias Tilly 2, Jimmy Lidén 1.
Alvhem – Nygård/Lödöse 1-1 (0-0)
Mål AIK: Christer Nilsson. N/L: Peter 
Alkestrand.
Matchens kurrar AIK: Anders Claesson 
3, Christer Nilsson 2, Mathias Tilly 1.

Division 6D Göteborg
Nödinge – Nol 0-1 (0-0)
Mål NIK: Martin Eriksson.

Division 7 D Göteborg:
Surte – Bohus 1-1
Mål SIS: Erik Borg. Mål BIF:

Division 3 S, damer:
Kronäng – Skepplanda 3-3 (3-3)
Mål SBTK: Cecilia Hurtig, Nathalie 
Ekman, Catrine Aronsson.
Matchens kurrar: Cecilia Hurtig 3, 
Nathalie Ekman 2, Jennifer Thiel 1.

Division 4 A Göteborg, damer:
Nol – Johanneberg/Landala 0-5

RESULTAT FOTBOLL


