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TA CHANSEN! 
Boka en lektion idag med 
Niclas Fasths personliga 

golftränare Graham Crisp. 
Ring 0303-636 18.

VISNINGAR:
LÖRDAG 19/5 KL 14.00, SÖNDAG 20/5 KL 15.00

Alla som är med på en visning erhåller en 
greenfeebiljett för att kunna prova banan.

PROGRAM:

• Presentation av Nödinge GK.
• Visning av banan.

• ”Clinic” av Graham Crisp.

Testa Göteborgs nya 

SUPERBANA!
Boka ett 

lektionspaket
eller kurs under 

maj månad så får du 

mellan 200 och 500 

bollar på rangen 
på köpet!

www.nodingegk.se

Onsdagen den 16 maj kl. 21-01

ÄLVÄNGEN. Mikael 
Ekvall från Strömstads 
IK noterade den sjunde 
bästa tiden i Älvängen-
loppets historia.

Det räckte till total-
seger i jubileumstäv-
lingen.

I damklassen var 
Karin Schön, IF Kville, 
överlägsen och var 
nästan fyra och en halv 
minut före Solvikingar-
nas Mina Chao.

Förra lördagen arrangerades 
Älvängenloppet för 15:e året 
i rad. Jubileumsupplagan av-
gjordes på traditionsenligt vis 
med start och mål i centrum. 
Förutsättningarna var idealis-
ka för löparna, en lätt nordlig 
vind och omkring 15 grader 
varmt.

Första start ägde rum klock-
an halv tolv för den yngsta 
klassen och en halvtimme 
senare släpptes ungdomar-
na iväg. Klockan 12.05 blev 
det således dags för de äldre 
ungdomarna, att tillsammans 
med dam- och herrseniorer-

na, ge sig ut på den 10 kilo-
meter långa banan. Älväng-
enloppet går dels på asfalte-
rad väg, dels på skogsväg och 
packad grusväg.

Loppets stora överrask-
ning återfanns i klassen P19 
där Mikael Ekvall från Ström-
stads IK klockades för bästa 
tiden med sina 31.55. Han 
var dryga halvminuten snab-
bare än bäste senior, som var 
Marcus Millegård, Säveda-
lens AIK, som sprang i mål 
på 32.31.

Bland damerna fanns 
det inget att göra åt suverä-
na Karin Schön som vann 
enkelt. Bästa Aletjej var Frida 

Karlsson (Ale Golfklubb) på 
fjärde plats, som var dryga tio 
minuter efter Schön.

Ungdomlig talang satte seniorerna 
på plats
– Mikael Ekvall 
snabbast i 
Älvängen-
loppet

Förra lördagen avgjordes Älvängenloppet för 15:e året i rad. Jubileumsupplagan lockade både 
barn, ungdomar och seniorer till startlinjen.                                         Foto: Allan Larson

UTAN NUMMERLAPP
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

För femtonde året i rad gick Älvängenloppet av stapeln. I år 
var vädret på löparnas sida, förutsättningarna var idealiska.

ÄLVÄNGEN. Det var i 
fredagsmatchen mot 
Gårda det skulle hända. 

Årets första seger för 
ÄIK. 

Istället blev det för-
lust med 0-2.

Fast de flesta som bevittnade 
kampen på Älvevi kan säkert 
intyga att hemmalaget borde 
fått behålla en poäng efter alla 
de chanser som radades upp i 
den andra.

Gästande Gårda, som leder 
serien, prickade in sina båda 
mål på fasta situationer. Det 
första efter en hörna och där-
efter 2-0 på en frispark då 
kvarten återstod .

Matchens sista skälvande 
minuter gav hemmalaget allt. 
Först missade Svante Lars-
son öppen bur och därefter 
fixade Per Ingvarsson till 
tröstmålet. ÄIK fortsatte att 
pressa, men  lyckades aldrig 
få in den boll som hade givit 
en poäng.

Nu blir det nästan ett måste 
inför söndagens bortamatch 
mot Studenterna.

Trots ett väl samlat ÄIK-försvar kommer 0-1 efter hörna i 
matchens början.

ÄIK fortfarande rande 
utan segerutan seger

PÅ ÄLVEVI
Allan Larson

sporten@alekuriren.se


